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ون) � مكت�ة ف��ق (متم��
لتح��ل ال�تب النادرة ا� ص�غة نص�ة

قام �التح��ل لهذا ال�تاب:
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�لمه مهمة:
، من منطلق حرص الجميع ع� � هذا العمل هو �مثا�ة خدمة ح��ة للمكفوف��
ە للدعم تقد�م ما أمكن من دعم لإل�سان ال�ف�ف، الذي �حتاج أ��� من غ��
� �ح�ث تعينه خدماتنا هذە ع� ممارسة ح�اته االجتما�� والعل�� والتق��

 . �استقالل�ة وراحة، وتعزز لد�ه الثقة �النفس واالندماج �المجتمع �ش�ل طب���
� حرصنا ع� توف�� خدمات نوع�ة و�س�ب شح الخدمات المتوفرة للمكفوف��
� المجاالت التعل�م�ة العلم�ة والثقاف�ة وذلك ب�سخ�� ما يتوفر

�ساعد ال�ف�ف ��
، �

� أ�ديهم �ش�ل مجا�� من تقن�ات خاصة لتح��ل ال�تب ا�� نصوص تكون ب��
� قراءتها. امج القراءة الخاصة �المكفوف�� و�مكن ل��

مع تح�ات:

ون- � ف��ق -متم��

انضم ا� الجروب
انضم ا� القناة

 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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مسلم و�ــهود�ة
 

� قصة إنقاذ طب�ب م�ي آلنا من الناز���
 

� شاينكة ال�اتب: رون��
ترجمة: سكينة صالح – محمود مهران
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� ق األوسط – برل�� ال��
ة، و�رتدي � �عض الس�دات �الب البولدوج الصغ�� "تقت��
دد ع�� �عضهن النظارات ذات العدسة الواحدة، و�عضهن ي��

ا" (1). هكذا كتب ا غ���� ، ب�نما تعتنق أخ��ات دين� � قبو المجرم��
� -واسمه � القو�� المشهور رومب�ل ش��ل�سك��

� األلما��
الصح��

� ج��دة برلي�� لو�ال
� أدولف شتاين- عام 1928 ��

الحق���
اطور�ة قد � العاصمة اإلم��

 إن الناس ��
ً

أن�سا�َجر، وتابع قائ�
، وتجاوزوا �

تجاوزوا موضة الف�لسوف الهندي ك��شنامور��
� ضاح�ة فروناو

� الذين يزورون مع�دهم �� موضة البوذي��
: "الموضة األ��� حداثة

ً
� �المه قائ� الراق�ة، واختتم ش��ل�سك��

.. اإلسالم". � الغ���ة �� � برل��
� الوقت الراهن ��

وأَناقة ��
� خ��ف

� "ج�ستابو" ��
عندما داهم رجال البول�س ال�ي األلما��

� �� شارلوت�نبورج،
عام 1943 ع�ادة الطب�ب الم�ي ال�ائنة ��

ة رأوا عند المدخل فتاة مسلمة شا�ة، ذات وجه ممت�� و���
� ل�كتب عنهما � (�ان رومب�ل ش��ل�سك�� � ذكيت�� فاتحة وعين��
� مكتب

ا" (2))، �انت جالسة �� ا وخالص� "عيناها ُ�شعان سالم�
ا االستق�ال وتقوم �فرز �عض عينات الدم والبول مرتد�ة حجا��
من القماش الرقيق �غ�� خصالت شعرها األسود، و�انت
ا ما تب�سم، وظلت � غمازاتها تظهر عندما تب�سم، و�انت كث��
ب منها فيها رجال الج�ستابو. � اق�� � اللحظة ال��

تب�سم ح�� ��
ا �قوله: "�انت �شع �الطاقة وقد وصفها �عضهم الحق�

والصحة" (3).
�انت ط��لة القامة و�ــه�ة الطلعة، ح�� إن وصفها أعجز
ا"، ق�ة" أو "جن���ة" أو "ترتدي حجا�� �عضهم فقال عنها "��
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ا، لقد �انت هذە الشا�ة ت�دو فماذا عساهم �انوا �قولون؟ حسن�
 ع� الوضع (4).

ً
��ل تأ��د متأقلمة

� وصف بها شخٌص ما، هذە الفتاة و�انت هذە المجاملة ال��
 لها

ً
� تعمل �مساعدة للدكتور محمد حل�� ُمناس�ة المسلمة ال��

ون �ظنون. أ��� مما �ان ال�ث��
عندما أخذ رجال الج�ستابو �ص�حون �أوامرهم: "ن��د التحدث
� الحال!"، طل�ت منهم الفتاة الشا�ة الجلوس

إ� المدير، ��
 للقائهم، فهو

ً
، وقالت إن الطب�ب س�ح�� حا�

ً
واالنتظار قل��

�طب�عة الحال يرحب �المساعدة و�عرف األصول. �انت الفتاة –
ا ا- تتحدث األلمان�ة �طالقة، و�انت تحمل اسم� �ما الطب�ب أ�ض�
ا ح�ث �انت تد� ا ل�نه سهل النطق ع� األلمان أ�ض� ع����
؟ �انت تجي�ه �أنها � �سألها أحد من أين �� "ناد�ة"، وح��

والطب�ب ق���ان، ف�� ابنة أخته.
، �علو وجوههم � غرفة انتظار المر��

جال رجال الج�ستابو ��
ال�ش�ك وال���ة، وأخذوا �فتحون األدراج وأبواب الخزانات
و���حون الستائر، و��دو أنهم أغلظوا القول لشخص ما وطلبوا
� هدوء

منه إظهار أوراقه، ب�نما �انت ناد�ة تقوم �المساعدة ��
ا �ما �ان � الخلف�ة، تمام�

وسكينة ع� مسافة �ضعة أمتار ��
ُي�تظر منها.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� إ� معسكرات اإل�ادة، �انت القطارات �شق ط��قها ُمنذ عام��
� �أحد أ�ام الخ��ف � برل��

ة الخزي والعار �� وقد �دأ األمر �مس��
ال�اردة بتار�ــــخ 18 أ�ت��ر من عام 1941، وقتها تمت مطاردة
� شوارع وم�ادين أح�اء مواب�ت،

مئات الرجال اليهود ��
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� منطقة
، تحت األمطار الغ��رة، و�� شارلوت�بورج وهال���

 إ� محطة قطارات جرونفالد.
ً

ا وصو� كورفورس�ندام أ�ض�
� واآلن �ان رجال الج�ستابو ي�حثون عن األشخاص المختف��

الذين �قوا ولم ُيرحلوا، �ان آالف اليهود ال يزالون �ع�شون
ون منهم يتجولون من دون مأوى، ، و�ان ال�ث�� � � برل��

�� 
ً
خف�ة

� الغا�ات،
� الخالء أو تحت منحن�ات الجسور أو ��

و�نامون ��
و�ان ال�عض منهم يركب قطار الضوا�� ح�� نها�ة ساعات
العمل، ثم يتوجه إ� صاالت االنتظار أو مراح�ض محطات

القطارات من أجل النوم.
و الج�ستابو إ� � فيها ُمخ��

� �أ�� لم تكن تلك �� المرة األو� ال��
� التحدث إ� � �� شارلوت�بورج، طالب��

ع�ادة الطب�ب الم�ي ��
� الطب�ب المسلم، كذلك لم تكن تلك �� المرة األو� ال��

�سألون فيها ب�لحاح عن فتاة يهود�ة �عينها، �انت متغي�ة، و�ان
اسمها آنا.

ا � تهم المساعدة المحج�ة �أن الس�د الطب�ب س�سعد كث�� أخ��
لو تمكن من مساعدتهم، ق�ل أن ُ�علن صوت خطواته �الردهة
ا من هذا الحوار. �ان الطب�ب � ا إ�اها أخ�� عن قدومه ُمخلص�
ة فارع الطول، ومد الم�ي القادم من حجرة العالج أسمر ال���

�دە لتح�ة الرجال:
." �

"عاش هتلر (Heil Hitler)، ساد��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
� (5)؛ ال�دو، الدراو�ش، القاه��ون،

ق الحق��� "ها هو ال��
� صورته

األتراك، اإلغ��ق و�ساؤهم، واإلماء، �ل ذلك ي�دو ��
� ال �مكن إن�ارها". �ان هذا ما اقتنع �ه الناقد األصل�ة ال��
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ع �
� إحدى ل�ا��

ب ذات مرة �� � اق�� ، ح�� الم��� ال�ب�� ألف��د ك��
جت رائحة � ، ح�ث ام�� � � برل��

� صغ�� �� الص�ف من ك�خ طي��
� لي��ة، وال�� ق�ة مع سحب أدخنة السجائر ال�� قهوة اله�ل ال��

� فقط آنذاك. وكتب عن المشهد �انت ت�لف واحدتها قرش��
: "�ان الرجال المسلمون � نفسه أحد المحرر�ن الصحفي��
�جلسون أمام ال��خ �مال�سهم الح����ة الموشاة �الذهب
� كتب �دخنون �استمتاع" (6)، غ�� أن رومب�ل ش��ل�سك��
ا طوال الص�ف � �شاهدها حال�� ا "إن هذە التجمعات ال�� معارض�
� حد�قة الحيوان ل�ست شد�دة األصالة وال�دائ�ة، فقد طالتها

��
� انغمسوا إ� أق� ". ول�ن س�ان برل�� آثار الحضارة �ش�ل كب��

ق، و�ان أ��� ما �عجبهم مشاهدة ال��� � انبهارهم �ال��
حد ��

ع�� قض�ان إحدى حدائق الحيوان.
� مثل الحيوانات الغ���ة، مثلما � برل��

فقد �ان العرب ُ�عرضون ��
�
"، وعام 1927 �� � "الحرملك التو���

حدث عام 1896 ��
� من "عرض طرا�لس"، �ما �انت �ل من القاهرة وفلسط��
� عروض الشعوب. وقد اقت�س أحد

المواضيع الُمحب�ة ��
� تق��ر له من مشاهداته وسط الزحام "أرجو�م ال

المساف��ن ��
تتدافعوا هكذا!" (7). ب�نما لم �شعر �األ� عند رؤ�ة مناظر
Allgemeine ة للقاهرة إال أحد كتاب ج��دة ال�وال�س الصغ��
Zeitung des Judentum اليهود�ة، ح�ث كتب أن "هذە
ق�ة تذكر �كث�� من مشاهد ال�تاب المقدس، �ما الصورة ال��
.(8) " � � المج�د والحا�� المحزن ألبناء شع��

ا �الما�� تذكر أ�ض�

�
ة من التقارب خاصة �� �ان المسلمون واليهود ع� درجة كب��
�
�ن �� ���ات والثالث�ن�ات المضط��ة من القرن الع�� � الع�� حقب��

ا ، ح�ث ا��شفوا ما ي��طهم �عضهم ب�عض وتعا�شوا مع� � برل��
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ا بوجه
�
ا معروف ً�ش�ل ج�د. و�ان هذا التعاطف ف�ما ب�نهم أمر�

عام، ول�ن المدى الذي وصل إل�ه هذا التعاطف ظل مجهو�
�
ا �� ة ط��لة، ولم �ظهر للعلن إال من خالل ما ا�ُ�شف حديث� لف��

أرش�ف الدولة واألرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة األلمان�ة:
� وسط عاصمة ممل�ة هتلر إلنقاذ

�ان العرب ُ�خبئون اليهود ��
� زمن ال�راه�ة هذا.

ح�اتهم. إنها لمن القصص المشجعة ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� ألمان�ا اليوم انط�اع �أن ذكرى
�� � إذا �ان لدى �عض المسلم��

ٍء، وأنه ال يوجد لها أي �
�� �

محرقة الهولوكوست ال تعنيهم ��
نقاط تماس مع تار�خهم الخاص، ح�ث ال م�ان فيها للمهاج��ن
� هذا ال�تاب س�ث�ت عكس

، فإن القصة المرو�ة �� � المسلم��
ذلك، ف�� مب��ة ع� الوثائق التار�خ�ة وملفات التع��ضات
، �ما أنها تعتمد � ومراسالت الج�ستابو ومس�ندات الد�لوماسي��
ا إ� ا ع� اإلرث الشخ�� ل�لٍّ من حل�� وآنا، و�س�ند أ�ض� أ�ض�
ساعات ط��لة من المحادثات مع أبناء �ط�� القصة وأبناء
� الضوء ع� عالم �اد

� ع� ق�د الح�اة. و�� تل�� إخوتهما ال�اق��
� حق�ة

� الع���ة القد�مة �� ا وهو عالم برل�� أن �صبح م�س��
م�ة و�ع�دة �لَّ ال�عد عن � �انت ُمثقفة وتقدُّ جمهور�ة فا�مار ال��

كونها معاد�ة لليهود.
� ألمان�ا اليوم انط�اع �أن

وعندما يتولد لدى �عض اليهود ��
ة قد أص�حت مناطق � �قطنها المسلمون �ك�� المناطق ال��
محظورة عليهم، وأنه لم �عد ب�م�انهم التنقل فيها �أمان، فإن
� س��د هنا لن ُ�ش�ل أي عزاٍء لهم، األحداث الحق�ق�ة ال��
ا ما، � إم�ان�ة تغ�� األمور يوم�

ول�نها مع ذلك تحمل األمل ��
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� كث��
ا مما ي�دو �� � أورو�ا أقدم وأ��� تنوع�

�� � فتار�ــــخ المسلم��
من األح�ان.

�
�� � ل�� � ب�� ال ننوي تجم�ل الصورة، فقد �ان �عض المسلم��

، وتقدم ال�عض اآلخر �
� ثالث�ن�ات القرن الما��

خدمة الناز�ة ��
� تنف�ذ س�استه ودعايته المعاد�ة

لخدمة النظام وساعدوا ��
" إ� اللغة الع���ة. ول�ن ثمة لليهود، أو ترجموا كتاب "كفا��
ا من ا جد� ا خاص� ة منهم ش�لت جزء� مجموعة ل�ست �الصغ��
المقاومة األلمان�ة ضد اضطهاد اليهود. هذا ال�تاب �دور حول

هذە المجموعة وأعضائها الشجعان.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� (أدولف شتاين). حوار مع األستاذ (1)- رامب�ل س��ل�سك��
. هامش رقم 14، بتار�ــــخ 13 ��لي�� � م�دان ف��

الدكتور ع�د هللا ��
� ."نعم: أرغب"، برل�� � � رامب�ل س��ل�سك��

د�سم�� 1928 ��
.1928

(2)- نفس المرجع.

� أرش�ف عائلة جوتمان،
(3)- هذا ما تظهرە الوثائق الموجودة ��

� أج��ت مع �ارال ا من المقا�الت ال�� ني��ورك وكذلك أ�ض�
� س�تم�� 2016م.

جوتمان غ���س�ان و�شالز جوتمان ��
(4)- نفس المرجع.

، خطاب يوم 3 مايو 1896، تمت ط�اعته (5)- قارن ألف��د ك��
� ؟" خطا�ات من عاصمة الممل�ة، برل�� � : "أين تقع برل�� �

��
1999 ص 151 وما �عدها، مقت�س من عا�شة أحمد "الرؤ�ة
; رؤ�ة الشعوب والقض�ة االجتماع�ة � فخ"، الحضور العر��
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�
: يوزي برونر/ شاي ال�� �

� ألمان�ا 1896/1927، ��
لآلخ��ن ��

: �
) اليهود والمسلمون �ألمان�ا- الحق والدين واله��ة. �� (النا��

، جوتنجن 2009 �
اإلصدار السنوي لتل أب�ب عن التار�ــــخ األلما��

ص 81-102 هنا ص 94.

�
� (أدولف شتاين) "أهل طرا�لس �� (6)- 11- ر�م�لس�ي�سك��

: �
� 9 يوليو 1927، ��

حد�قة الحيوان"، هامش رقم 40 ��
.1927 � "، برل�� � ل�� � "المحطات اإلذاع�ة ب�� رومب�لس�ي�سك��

(7)- قارن ألبوم رائع للقطات فوتوغراف�ة لمعرض الصناعة
هات "ت��تاو" � � ومن�� ل�� � عام 1896 والمزارات الس�اح�ة ب�� ل�� ب��
� القد�مة ومعرض االستعمار والقاهرة… إلخ، نص ومدينة برل��
� اك مع ها�س ل�ش�نفلت، برل�� ج �االش�� �قلم �اول ليندين��
�
1896 ص 48، مقت�س من عا�شة أحمد "الرؤ�ة فخ"، ذكر ��

موضع آخر. ص 91.
: الصح�فة العامة �

�� ، � ل�� � معرض الصناعة ب��
�� .N.N -(8)

لليهود�ة، بتار�ــــخ 5 يونيو 1896.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ل�ة � ز�ارة م��
� عام 1936 عندما تقا�ال للمرة

ا ع� أحد األ�ام �� �ان ذلك حتم�
األو�، دكتور محمد حل�� والفتاة الشا�ة آنا، حينها أخذت
� دارت أحداثها ذلك الفتاة تتابع �ح�ج �الغ تلك الم�ح�ة ال��
� � ذا�رتها �س�ب الط��قة ال��

ا �� اليوم، وس�ظل ذلك اليوم عالق�
�ان يت�ف بها ال��ار (9). �انت شوارع مواب�ت �الخارج
مفعمة �ال�شاط والحركة مما اضطر دكتور حل�� أن يتوقف
�س�ارته أثناء ط��قه إ� وسط المدينة ح�ث نوافذ العرض

. � � برل��
ولوحات الدعا�ة �م�دان أل�كسندر ��

لها الذي ينم عن �� الحال �شارع ف��در�ش � توقف أمام م��
ل رقم 77. �اد متجر � الجد�د، نزل من س�ارته ودق الجرس، م��
� �أ�مله. فاحت ع�

الفا�هة أن �ستحوذ ع� الطابق األر��
الرص�ف رائحة الخ�خ اإل�طا�� الطازج الذي ُي�اع ال��لو منه
� ي�لغ سعر ال��لو �أر�عة مار�ات (10) والطماطم الطازجة ال��

ا. لقد سبق وأن اتصلت �ه س�دة ال �عرفها. منها 20 قرش�
، خواتم استق�لته عند �اب الشقة س�دتان تضعان �امل الح��
ا، ا سع�د� ماس وقالدات المعة، ولم �كد الطب�ب يتم�� لهما يوم�
ح�� �دأت الس�دتان �مجاملته واإلطراء عل�ه، واستدعتا مديرة
ل لتقد�م الشاي ��عة للس�د الطب�ب، وكذلك الط�اخة � الم��
المج��ة إلعداد وج�ة خف�فة و�عض المرط�ات (11)، وطلبتا

�ر. � ل ال �ستخدمان لحم الخ�� � � هذا الم��
منه أال �قلق، ألنهما ��

� ة من عمرها، و�انت تع�ش مع هات�� � الحاد�ة ع��
�انت آنا ��

؛ والدتها وجدتها، ولم تكن تصدق ما سمعته أذناها من � الس�دت��
تودد أمها للطب�ب الم�ي بهذە الط��قة (12). و�دأت
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� محاولة جذ�ه من خالل تقد�م الدعوات "للفوز �ه
الس�دتان ��

" (13)، �ما �دا آلنا. ع� المستوى الشخ��
قالت آنا عن نفسها ف�ما �عد إنها "لم تكن ذلك الشخص الذي
� ا عن همومه". فلم �ستطع التحدث إ� هات�� � يتحدث كث��

ٍء �قلقها أو �شغلها، و�انت �شعر أنهما �
� عن أي �� الس�دت��

تان. ر�ما �انتا بهذە القسوة وال�امة ألنه توجب قاس�تان ومق��
� المزاج أو � أ�تهما إما �انوا متقل��

عليهما ذلك، فالرجال ��
رحلوا �س�ب الموت الُم�كر أو الطالق، ولذلك تولت الس�دتان
إدارة المتجر، و�انتا ت�خالن عليها �االهتمام واإلطراء، ولذلك
�
� تجري �� استغ��ت الطفلة �ش�ل �الغ هذە الم�ح�ة ال��

 منهما "تحاول
�

، فقد الحظت آنا أن �� حضور دكتور حل��
التودد إل�ه" (14).

ا، رغم أنها ال عالقة لها ا وتكرار� �انت الس�دتان �ستدع�ان آنا مرار�
ب��ارة الطب�ب هذە، فتنادي جدتها المج��ة „آنا تعا�� إ� هنا،
ا ما � دائم� ه�ا إ� هناك �ا �ان��ا" (15). وتطلب منها جدتها ال��
�
تنطق �لمات الود والخ�ث بنفس الصوت المعسول: "ال تق��

ٍء مف�د تفعلينه". �
� عن �� � ط��ق الس�د الطب�ب، ا�ح��

��
ولم �كن الدكتور حل�� الذي هّم �خلع معطفه ينوي الشكوى
� �� ال

ض ط��قه، ول�ن آنا �انت تدرك ما �ك�� ا �ع�� من أن أحد�
� جدال مع جدتها.

تدخل ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ح�ث تذكرت ذلك ف�ما �عد قائلة "كنت أ��� الناس معرفة
�أحوالنا" (16). �انت أحوال اليهود قد �دأت �سوء وواصلت آنا
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قائلة: "تأم�م المتاجر ومصادرة األموال إ� آخر هذە األمور".
لذلك آثرت آنا الصمت.

� الطاقم الفاخر،
ل الشاي ومشتمالته �� � ت مديرة الم�� أح��

ا �الب�انو واألرائك المغطاة �الح��ر ع�� غرفة وسارت �ه مرور�
لونج" و��ران وخزانتان � المع�شة، ح�ث يوجد مقعد "الش��
 إ�

ً
� والتماث�ل وصو�

ا �اللوحات واألوا�� وثالثة �سط، مرور�
؛ � � اختارتها جدة آنا ل�فحصها فيها الطب�ب العر�� الغرفة ال��
� وستة مقاعد ذلك الصالون الذي �حتوي ع� دوالب زجا��
ة ومرآة حائط �انت تطلق عليها الجدة "ت��موە" (ال���حة) وث��

.(17)

�
�ان هؤالء الناس م�سوري الحال �ما الحظ الدكتور حل�� ��

ل � � الم��
ظل مرآة الحائط، ور�ما لهذا الس�ب طلبوە ل��ارتهم ��

� متجر الفا�هة ال�ب��
� الع�ادة، ف��

 من الذهاب إل�ه ��
ً

�د�
كة � والذي �حمل اسم "م. رودن�ك ��

الموجود �الطابق األر��
مساهمة ذات مسؤول�ة محدودة"، وهو الحرف األول من اسم
� لس�س�ل�ا جدة

"مواز�ه" أو "ما�س رودن�ك" (18) الزوج الثا��
� أطنان من الج��ب

� هذا المتجر تتح�م هاتان الس�دتان ��
آنا، ��

� � كث�� من الموظف��
فروت (19) وحموالت من األناناس و��

� مب�عات سن��ة تجاوز مئات اآلالف من المار�ات،
وكذلك ��

� و�الرغم من �ل ذلك فقد �دا للطب�ب مدى توتر هات��
. � الس�دت��

ا من العنب الهولندي، وهو ما �ات ا طن� �ان المتجر ي�يع شه���
� الجد�دة الخاصة �اليهود، أ��� صع��ة �س�ب القوان��
فأخالق�ات التعامل الما�� للعمالء غ�� اليهود س��ت لهما
� اآلونة

هما من التجار اليهود ال�ث�� من المشا�ل، ف�� ولغ��
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�
� نجاح

ا �� � ساهمت سا�ق� اد -ال�� ة تعرضت �ل طرق االست�� األخ��
� اد ال�اذنجان من إ�طال�ا والت�� هذا المتجر- للقيود، مثل است��

من اليونان، وال���ب من فر�سا، والفلفل والخ�ار وأقماع الذرة
ي من المجر، ور�ما استفاد من ذلك البنجر القادم من وال�م��

براندي�بورج!
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� شارع
� ت�عد �ضع خطوات �� � ساحة السوق الرئ�سة ال��

��
تب عليها "ال ُ�سمح

�
ف��دش الجد�د، تم ت�ب�ت الفتات ك

� الوقت الذي ال
ة"، أي �� �دخول اليهود ق�ل الساعة الثان�ة ع��

يوجد ف�ه سوى ح�ات الطماطم العفصة والخس الفاسد،
�
" والدة آنا رغم ذلك ذات مرة �جولتها �� وعندما قامت "جو��

� تمام الساعة التاسعة إال الثلث، أ�لغ أحد
ا �� السوق ص�اح�

طة ع� دفع غرامة مال�ة �ق�مة تها ال�� � عنها فأج�� ال�ائع��
اد من ا (20). وع� األقل، �ان االست��

�
�ن مار� خمسة وع��

� الجوز من
موطن العائلة ال يزال �س�� �انتظام، ح�ث �أ��
.(21) � � برل��

شوا�� ال�حر األسود إ� متجرهم ��
ثم سألتا الطب�ب إن �ان بوسعهما تقد�م الم��د له و�ن �ان �علم
ت جو�� ا من �عض ال�لدان الع���ة؟ أ��� أنهما �ستوردان أ�ض�

ا عندما تكون والدة آنا من الحد�ث، فهذا ما �انت تفعله دائم�
ا من أجل ن�ل التقدير مرت�كة، لقد �ان عليها أن ت�افح دائم�
ة، فدرست  كب��

ً
ا علق عليها والداها آما� واإلعجاب، قد�م�

، ول�ن لم �غب عن جو�� ما �ان �
� معهد الموس���

الب�انو ��
ل مقطوعات � والداها �عتقدان عندما �دأت تعزف ع� ب�انو الم��
" لم�شا س�ل�ا�س�� أو مقطوعات لش�م�س مثل � مثل "مورف��
ل" و"الطفل ذو � " (22) و"إحضار شفي�س إ� الم��

ً
"ف��� ل��
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�
الجدائل السوداء" وكذلك المقطوعة الالت�ن�ة „حق الل�لة

األو�".
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� � برل��
َقَد أغلب األط�اء اليهود ��

َ
منذ عام م�� –عام 1935- ف

رخصة مزاولة المهنة (23)، وصارت األمور أ��� صع��ة ع�
�
المر�� اليهود. وقد �ان الطب�ب المسلم دكتور حل�� حي�ئذ ��

� الذي ال يزال � برل��
وضع خاص: لقد �ان الوح�د (غ�� اآلري) ��

�
� واحدة من أ��� المشا��

، �ل �� � �المش��
�شغل منصب أخصا��

� مواب�ت). وهذە وظ�فة عال�ة
� المدينة (مش�� رو�رت ك�خ ��

��
الق�مة جعلته الوح�د الذي �مكنه الوصول إ� أدو�ة معقولة
� لعالج مشا�ل ضعف القلب وعقار وفانت�� مثل عقار ش��
، ول�س فقط تلك األدو�ة �

سلفرسان �مضاد حيوي حق���
� �ان �عتمد عليها األط�اء اليهود. الخف�فة ال��

ا �دافع المح�ة
�
لم �كن تودد جدة آنا لض�فها الخاص إذ

ا ال �ّد أن الحق�ق�ة، �ل �دافع �أسها، �ما أدركت أن حل�� أ�ض�
ا لن تذكرە ��لمة طي�ة ا غ�� الذي تراە. الحق� ا آخر مظلم� له جان��
�
أو أي �لمة شكر أو عرفان، ح�� إنها كت�ت عنه �عد الحرب ��

ا" (24). أحد خطا�اتها "س�ظل الوغُد وغد�
ا للطف الم�الغ ف�ه، و�انت � الحق�قة لم تكن الجدة تم�ل أ�د�

��
ا، ولذلك زاد ارت�ا�ها من هذە الحفاوة ال�الغة آنا تعلم ذلك أ�ض�
� رأتها ع� ذلك اليوم. أما جو�� والدة آنا فقد جاءت إ� ال��
� وطنها القد�م مع

� ع� غ�� إرادتها، ح�ث �انت تع�ش �� برل��
صاحب مصنع يهودي �د� الد�سالوس بوروس، ثم تزوجا
ورزقت ��نا، "هديتها من السماء". ول�ن س�س�ل�ا جدة آنا �انت
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� وأرادت منها أن تلحق بها. لذلك قد س�قتهم حينها إ� برل��
� و�لفته ب�ث�ات أن ا من برل�� ا خاص� استأجرت الجدة محقق�
الد�سالوس بوروس ز�ر �ساء (25)، فأنجز المحقق الخاص
� ، وجاءت إ� برل�� مهمته بنجاح، وانهار زواجهما، وُطلقت جو��

ا �ما ، تمام� � ُمحطمة �أم مع�لة وح�دة الب�تها آنا ذات العام��
خططت س�س�ل�ا.

واآلن، أثناء ز�ارة الطب�ب المسلم الجالس أسفل مرآة الحائط،
� منت� الرقة والعذو�ة! �انت آنا ت�تابها

�دت الجدة ��
القشع��رة من داخلها، ب�نما وضعت الطاه�ة المج��ة ص�ن�ة
المرط�ات، وأخذت الس�دتان تدعوان دكتور حل�� وتحفزانه:
"تفضل!"، ولم تكن آنا ل�ستغرب لو جلست والدتها إ� الب�انو
ا. ل�� تدهش الض�ف الغ��ب �عزفها �ما �انت تفعل مرار�
" ا قائلة إن مقطوعة "قط المداع�ة الصغ�� وعلقت آنا الحق�

ا. (26) المج��ة �انت لتناسب الموقف تمام�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

�
(9)- قارن التق��ر الذي كت�ته "آنا" لهيئة إزالة تأث�� الناز�ة ��

10 يوليو 1945، أرش�ف عائلة جوتمان. �د�� األرش�ف �أن آنا
ل أثناء وقت � الملزمة �الذهاب إ� المدرسة �انت تتواجد �الم��

ا. المقا�لة أما جورج الموظف فلم �كن موجود�

(10)- قارن سجل التع��ضات، مواس رودن�ك، المكتب الدو��
LABO) مكتب الع��ضات ، � ل�� � والنظام ب�� لشؤون المواطن��

.E 12و Bl. 9 314236 سجل رقم ،( � برل��
.Bl. E 34 (11)- قارن نفس المرجع

� س�تم�� 2016.
(12)- حوار مع �شارلز جوتمان ��
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� ع
� 10 يوليو 1945، أرش�ف عائلة

(13)- تق��ر �قلم "آنا" ��
جوتمان.

� 10 يوليو 1945، أرش�ف عائلة
(14)- تق��ر �قلم آنا ��

جوتمان.
� خطاب س�س�ل�ا رودن�كس إ�

(15)- يوجد اسم ال�ن�ة هذا ��
� 25 أ�ت��ر 1948، أرش�ف عائلة جوتمان.

"آنا" ��
� 10 يوليو 1945، أرش�ف عائلة

(16)- تق��ر من "آنا" ��
جوتمان.

، � (17)- قارن ملف التع��ضات، س�س�ل روند�ك LABO برل��
.Bl.D 16 ،25535 سجل رقم

، � � رودن�ك LABO برل�� (18)- قارن ملف التع��ضات، مارت��
.Bl. E3 23973 سجل رقم

/ � (19)- قارن ملف التع��ضات، مواس رودن�ك LABO برل��
سجل رقم Bl.B 23973 ص 54-53.

/ سجل � (20)- قارن ملف التع��ضات جو�� في�� LABO برل��
.Bl C3 72475 رقم

، � � رودن�ك LABO برل�� (21)- قارن ملف التع��ضات مارت��
سجل رقم Bl. B /23973 ص 54-53.

/ أرش�ف (22)- دف�� مدونات الب�انو الخاص ب جو�� في��
عائلة جوتمان.

ا لقانون أط�اء الممل�ة ليوم 13 د�سم�� عام 1935 (23)- وفق�
(RGBi I ص 1433) �ان يتم إصدار ت��ــــح مزاولة المهنة
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� حاالت اس�ثنائ�ة فقط و�عد موافقة مس�قة
لألط�اء األغراب ��

من وز�ر داخل�ة الممل�ة.
� 25 ا�ت��ر

(24)- خطاب من س�س�ل رودن�ك إ� "آنا" ��
1948/ أرش�ف عائلة جوتمان.

� س�تم�� 2016.
(25)- حوار مع �ارال جوتمان غ���س�ان ��

س، أرش�ف عائلة (26)- قارن مدونات الب�انو الخاصه بيو�� ف��
� س�تم�� 2016.

جوتمان وحوار مع �ارال جوتمان غ���س�ان ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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رائحة الشاي
� أخذ رجال كت��ة �انت جدة آنا ال تزال تتذكر ذلك اليوم ح��
�
العاصفة (27) (SA) �حومون أمام متجر الفوا�ه خاصتها ��

� "مقاطعة" و"ال م�دان أل�كسندر و�ص�حون للمرة األو� قائل��
وا من عند اليهود" وأش�اء من هذا القب�ل، ثم �دأ المطر �ش��
� �عان ما �للهم المطر ي�ساقط، �انوا عدة أشخاص �ا�س��
ا (28). أما ُمرتكبو العنف وان�فوا لحسن الحظ ��ع�
� نفس ذلك

�� (SA) الحق�قيون فقد أطلقتهم كت��ة العاصفة
� مش��

� م�اٍن آخر: ��
اليوم األول من أب��ل عام 1933 ��

مواب�ت، ح�ث توجهت العد�د من س�ارات النقل الخاصة
� أب��ة المش�� الُمغ� �كت��ة العاصفة (SA) رقم 33 ب��
�الطوب األحمر، وقد �ان هذا هو نفس المش�� الذي �عمل �ه

. دكتور حل��
�انت كت��ة العاصفة (SA) رقم 33 تتكون من مجموعة من
عتاة ال�لطج�ة وُتعرف �ـ"عاصفة القتل". قفز ما ي��د ع�
� جميع أقسام

وا �� �ن منهم من س�ارات النقل وان��� الع��
ا، وألقوا الق�ض ع� األط�اء � �قوائم ُمعدة سلف� المش�� ُممسك��
� اقتحموا اليهود من غرف ال�شف وأجنحة العمل�ات. وح��
غرفة رئ�س قسم األعصاب أ. دكتور كورت جولدشتاين سألهم
: "هل �سمحون �� فقط أن أسلم مرضاي للطب�ب

ً
قائ�

: "�ل إ�سان له �د�ل، وأنت � ف؟" (29) فردوا عل�ه قائل�� الُم��
ا". أ�ض�

�ان األط�اء اليهود ما زالوا يرتدون معاطفهم الب�ضاء، عندما
ساقهم رجال كت��ة العاصفة (SA) إ� الس�ارات ذات األقفاص
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�
. وتم نقلهم إ� تلك الثكنة �� � الفناء الداخ�� للمش��

الُمنتظرة ��
ا لهم. تم �سج�ل � اتخذها الناز�ون مقر� ، ال�� � ال �ا�� شارع الج��
ء �دقة وعمل محا�� ُمح�مة، لقد شعر رجال كت��ة �

�ل ��
ة � اآلونة األخ��

العاصفة (SA) �ال�شوة ل�ونهم ُ�طلق عليهم ��
� ورقة �سجل طة". وقد أعطوا �ل سج�� لقب "ُمساعدي ال��
فيها اسمه ووظ�فته، �ما لو �ان األمر برمته �س�� وفق القواعد
. وقد ذكر ال�اتب ليون ف��شتفانجر ف�ما �عد أن � والقوان��
وقرا�� � األمر ع� اإلطالق �ان النظام الب��

"أفظع ما ��
� تتم ال �ا�� � شارع الج��

العسكري الذي �انت إساءة المعاملة ��
� القبو

ب والتعذ�ب ت�دأ �� ا له (30). �انت حفالت ال�� وفق�
ا �الع�� ع� �عض األط�اء �� ا ينهالون �� ، ح�ث �انوا أح�ان�

ً
ل��

ح�� الموت" (31).
ا، � اليوم التا�� خ�م ع� المش�� سكون تام، و�أنه فارغ تمام�

��
� هذا المش�� من اليهود، وأين هم اآلن؟

فقد �ان ثلثا األط�اء ��
� حفر ومط�ات الطرق ومصانع لقد اختفوا. �ان المش�� �قع ب��
� �� مواب�ت، وسط هذا الخل�ط من

الخمور غ�� الُمرخصة ��
األحجار الحمراء وأعمدة اإلعالنات وساللم الح��ق وح�ال
� جميع

� تصور أح�اء الفقراء �� الغس�ل، أي هذە المشاهد ال��
أنحاء العالم، وقد ارت�طت أقدار هذا ال�� بهذا المش�� منذ
ة عام 1929، �ما ذكر أحد اندالع األزمة االقتصاد�ة ال�ب��

ا (32). األط�اء الحق�
� شخص�ة دكتور حل�� عندما

لذلك ظهرت شكوك جدة آنا ��
سمعت عنه للمرة األو�، ذاك الم�ي الذي �ان ال يزال �عمل
� عام 1936، أي �عد تلك الغارة الناز�ة بثالث سنوات. ما

هنا ��
�ان عليها إال أن �س�نتج من ذلك الن��جة المنطق�ة.



21

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ا"، عندما صاح رجال كت��ة "�ل إ�سان له �د�ل، وأنت أ�ض�
العاصفة (SA) بهذە الجملة عام 1933، لم �كن حل�� من
ضمن هؤالء الذين تم اس��دالهم، و�نما ضمن أولئك الذين وقفوا

� ل�حلوا محلهم. متأهب��
؟" لقد �انت ٌ � ور�ما فكرت الجدة كذلك: "و�الذات شخٌص عر��
ة والجال�ة � الجال�ة الع���ة الصغ�� � ب�� � برل��

الرا�طة ق��ة وقتها ��
� هذە المدينة �دينون

اليهود�ة األ��� �مراحل، و�ان العرب ��
�ال�ث�� لليهود. لقد جاء آالف الش�اب من دول ع���ة مختلفة
، ح�ث �انت جامعات المدينة تجذب ال�ث�� من أبناء � إ� برل��

أعرق العائالت من القاهرة ودمشق.
� أ�ت��ر من عام 1922 لدراسة

�� � عندما وصل حل�� إ� برل��
الطب (33)، �انت المدينة تو�� �انط�اع غ��ب: �ان األلمان قد
ا �الرصاص، الذي �ان أردوا للتو وز�ر خارجيهم فال�� رات�ناو رم��
� ألمان�ا، و�انت س�دات يرتدين غطاء

أول وز�ر خارج�ة يهودي ��
الرأس والم��لة �دفعن أمامهن ع��ات �دو�ة محملة �األوراق
� ب�� �ال قرار.

المال�ة، �انت المدينة ُمدمرة وسقطت البورصة ��
� تت�اثر بتأث�� قوى

و�دا للزوار األجانب أن "ورقة المارك األلما��
غ���ة وتتحول إ� حزمة من ألف مارك مثلما تتحول الرقاقة
ة (34)، و�انت ما�ينة � إ� ط�قات كث�� الواحدة من العج��
ط�اعة العملة ال تتوقف عن العمل، �ما لو أن هناك سحرة
� ". ول�ن هذا �ان �ع�� � ل�� �عملون �مط�عة البنكنوت الخاصة ب��

� الشهر ��ل
ة جنيهات �� ا أن: „بوسع المرء أن �ع�ش �ع�� أ�ض�

� ج��دٍة قاه��ة أحد دار��
�� وسهولة" (35) �ما ذكر ��

، فقد �ان سعر �ف � � برل��
ة �� � الذي عاش لف�� الطب الم����
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�
� وخاصة أبناء األث��اء، مثل حل�� ا للم���� العملة وقتئذ رائع�

� الج�ش الم�ي.
ا �� الذي �ان والدە رائد�

� لم �كن � برل��
� أبناء إخوته من م� ل��ارته ��

عندما �ان �أ��
�
ة �� � فقط �اصطحابهم ل��ارة األما�ن الثقاف�ة الشه��

�كت��
� الذي �ح�� ب�عجاب � لنفرتي��

المدينة مثل التمثال النص��
� ُمنذ عام 1924، و�نما �ان � برل��

� ج��رة المتاحف ��
الجماه�� ��

�ر � ة لتناول لحم الخ�� يهتم �متع� أخرى مثل المطاعم الشه��
ء ُمحرم، و�ان �داعبهم �

المشوي والن��ذ، لم �كن هناك أي ��
. أنا طب�ب وأقول لك هذا � � �ا حبي�� : "جرب وأنت مطم��

ً
قائ�

.(36) " ص��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� تلك المدينة و�انت األبواب
�� � �ان الطالب العرب مرغ����

ُتفتح أمامهم أينما حلوا، ف�مجرد وصولهم إ� محطة القطارات
� ع��ات النوم المزخرفة �النحاس والقادمة من أق�

�� � قادم��
� هدوء متجهة إ� الشمال، �انت �عض

جنوب إ�طال�ا تجلجل ��
الس�دات األلمان�ات يرتدين أجمل مال�سهن و�حاولن جذبهم
ق ع� رص�ف المحطة، و�ان الضيوف القادمون من ال��
� منطقة كودام المكتظة �مرا�ز

�سكنون ع� وجه الخصوص ��
ال�سوق والمقا�� لدى أ� برجواز�ة، فينقذون �فضل اإل�جار
ا. ومن هنا �انوا �ستمتعون من ال�اطن �عض هذە األ� ماد��
طة �منظر المال�� الل�ل�ة والمقا�� وأغط�ة الرأس الخاصة ���
وس�ة. وقد �ان �عض الطالب العرب �شعرون الحما�ة ال��
�
ا يتواعد �� ە أ�ض� ، و�ان حل�� كغ�� � و�أنهم صاروا أبناءهم �التب��

عطلة نها�ة األسب�ع للعب الت�س أو التجوال أو اإل�حار
� اع�ة (37)، و�انت أغلب�ة هذە األ� ال�� �المرا�ب ال��
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�
تحتضنهم يهود�ة، فال�عض �فعل ذلك كن�ع من اللطف

. �
وال�عض اآلخر �حركه ما قد �صل إ� شوق روما��� حق���

� ذلك الوقت الشاعرة اليهود�ة إلزا السكر شولر،
�انت هناك ��

� شوارع
� وتتجول �� � �انت ترتدي مال�س أم�� عر�� ال��

� قصائدها إ� يوسف عازف الناي
كورفورس�ندام، وتتحول ��

م�شدة: "ما زالت ال��اح ُمجهدًة تتالعب �النخ�ل، و�ان الجو
� الصحراء".

ة �� ا للغا�ة وقت الظه�� معتم�
� " �أخ�� � ��� � كتابها "أرض الع��

وقد وصفت اليهود والعرب ��
غ�� أشقاء �دع�ان جوز�ف و�وسف، فأرادت �ذلك إعادة الجمع

� ما �ش�ت وتفرق. ب��
� مدينة �ا�و

ا الشاعر ليو نوس�م�اوم الذي ولد �� و�ان هناك أ�ض�
ا لتاجر ز�وت يهودي، وقد أطلق ع� نفسه ف�ما �عد اسم ابن�
محمد أسعد �ك، و�انت كت�ه ُ�ش�ل مادة حوار�ة �المقا��

� مق�
� تقام �� والصالونات، و�ان �ح�� أمس�ات القراءة ال��

ا عمامة الرأس � م�دان كورفورس�ندام مرتد��
"جروسنفان" ��

ا. ا وقرط�  فضفاض�
ً

و�نطا�
� عام 1925 أقاما عندما جاء إمام المسجد ومساعدە إ� برل��
� منطقة ال�ورفورس�ندام ب��جار

عند أ�ة أوت�نجر اليهود�ة ��
�
� اليهود تار�ــــخ ط��ل �� من ال�اطن (38). وقد �ان للمثقف��

ا�� أبراهام االهتمام �الثقافة الع���ة؛ فقد درس الحاخام اللي��
�
� القرن التاسع ع�� (39)، و��

جا�جر اللغة الع���ة والقرآن ��
�� �

� �ان �ق�مها المسجد �� األمس�ات المفتوحة ال��
� الحضور، ح�� إن ف�لمرسدورف �ان يوجد ال�ث�� من اليهود ب��
� تقار�رهم عام 1934 أن ُمص�

جواس�س الج�ستابو ذكروا ��
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� هذا يوفر"مخ�أ ومأوًى ليهود �� كورفورس�ندام" المسلم��
� التقار�ر: "�مجرد أن

(40)، �ل وأ��� من ذلك، فقد ذكروا ��
� هذە التجمعات �عدم وجود غ��اء ب�نهم،

�شعر الماركون ��
فإنهم �لقون �التعل�قات المس�ئة للناز�ة وزع�مها" (41). إ� هذا

الحد وصلت ال�احة ف�ما ب�نهم.
سدورف ت��نه منارتان � ف�لم��

� م�دان ف���لينار ��
�ان المسجد ��

ا، ومنمنمات مجردة ومصابيح، � ي�لغ ارتفاع الواحدة منهما ٣٢ م��
ا ا وُ�سخة ُمصغرة من "تاج محل"، تقل�د� ا معمار�� �ان اقت�اس�
� مدينة أ�را الهند�ة، وقد أسسه مسلمون

لذلك البناء المغو�� ��
� عام ١٩٢٥، �انوا �عملون مع

�طان�ة �� � الهند ال��
من الهور ��

جوتل�ب ف�له�لم اليت�� اليهودي المجري الذي �قوم بتدر�س
� لندن

�عة اإلسالم�ة ��ل�ة "كينجز كوليج" �� اللغة الع���ة وال��
.(42)

ا من الداخل ع� �ان المب�� أب�ض اللون من الخارج وُمزركش�
� المائل للصفرة الطراز اآلسيوي �ألوان ُمختلفة، �اللون الذه��
ورة . هذا الطراز ر�ما لم �كن �ال�� �

واللون األحمر واألزرق الصا��
� الهندس�ة

� الذي �م�ل للم�ا�� ع� ذوق أهل السنة الم����
ا منهم. "حلم من المرمر الواقع�ة، والذين �ان حل�� واحد�
� (43)، قص�دة شع��ة من الحجر" هكذا وصفه أحد المسلم��

ته الصل�ب � الذي �ان �علق ع� س�� الجدد الُمتحمس��
ت سا�لر � الحرب العالم�ة. �ان خالد ألب��

�� � الحد�دي للمشارك��
ا �الصفوف األمام�ة وقد اعتنق اإلسالم  ألمان��

ً
خان (44) مقات�

إثر عودته إ� موطنه، وقد �ان أحد هؤالء الذين عا�وا
� وهم �لتقون ألداء الصالة فوق سطح � برل��

� األوائل �� المسلم��
مرصد ت��توف.
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�
ا (45)، ول�ن �� �انت ز�ارة المسجد عادة ما ت�لف ٣٠ مل�م�
�

���ات القرن الما�� � ع��
�� � األمس�ات الخاصة �ان مسلمو برل��

� واألد�اء والعلماء (46)، ح�ث يرسلون دعوات للد�لوماسي��
وزي، � أر�ان نوافذ المسجد ذات اللون الف�� �صدح الغناء ب��
ا من ال�شم�� (47) ب��شاد قصائد و�قوم رجل يرتدي وشاح�
للشاعر محمد إق�ال، �عد أن قدمه للحضور بوصفه ر�ل�ه
الهند، و�ؤدي أر�عة تتار من ج�ال األورال أغن�ة وطن�ة، ب�نما

� الشاي والتمر َوالحلوى.
تطوف الم�ان صوا��

ق�ة الخافت ي��د من الجو االحتفا�� "و�ان ب��ق السجاج�د ال��
� األلمان ء". هكذا الحظ أحد الصحفي�� �

لهذا المسجد الم��
ا ب�نما �ان ينظر نحو ق�ة المسجد. �ان ذلك يوم أر�عاء متعج��

اير لعام 1931، يوم ع�د الفطر. من شهر ف��
، وهو عمل شاق � المس�ش��

ا �� ا مساعد� �ان حل�� حينها طب���
� لحظات كهذە.

�ان حل�� ُيروح عن نفسه منه ��
� مناطق أخرى من

� مساء ذلك اليوم ان�عثت رائحة ال�ارود ��
��

� � مجلس النواب أل�� الشيوعيون ب�عض الد�مقراطي��
، و�� � برل��

� من مدرجات المجلس. االجتماعي��
� مجلس المدينة ارتفعت الهتافات الصاخ�ة وال�اخ،

و��
� -و�ان ي�لغ من العمر وانتهت االضطرا�ات ب�طالق أحد الناز���
� طلقات من مسدسه ع� جم�ع األعضاء (48).

ا- ثما�� 22 عام�
�
أما المسجد فقد سادە جو من التأمل، �ما ذكر المراسل األلما��

� �المسجد: "نجلس حول طاولة ا ع� المسلم�� الذي �ان ض�ف�
� (49)، ح�ث تختلط رائحة الشاي الشاي الخاصة �المسلم��

�عبق الزهور الناعم أمامنا".
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� واقع األمر إ� القاهرة عام
ض أن �عود حل�� �� �ان من المف��

�
ا �� � دعمته ماد�� 1931، ح�ث طل�ت أ�ته عودته، ف�� ال��

دراسته للطب، واآلن �عد أن حصل ع� شهادته من جامعة
ف��در�ش ف�له�لم (50)، �ان عل�ه أن �عود إ� موطنه لدعم
ا لدرجة أنه لم �ستطع � � كث�� � برل��

عائلته، إال أنه شعر �االرت�اح ��
تلب�ة ذلك الطلب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� الواقعة ع� ضفاف وصف فال�� راي�ناو موطنه، أي مدينة برل��
ى (51)، � المدن ال��� � النعمة ب��

�ه، �أنها: "مثل محد�� نهر ش��
ا كهذا ال ا إن "ش�ئ� � النعمة"، وقال أ�ض�

ى لمحد�� والمدينة ال���
�
�دعو إ� الخجل أو الخزي ألن �لمة محدث نعمة �ساوي ��

ا ما يتوافق مع شعور "، وهذا تمام� اللغة األلمان�ة: رجل عصا��
الطب�ب الشاب دكتور حل�� نحو مشوار ح�اته. فلو أنه تبع
� القاهرة من الصفر مرة أخرى.

دعوة أ�ته ل�ان عل�ه أن ي�دأ ��
فقد ضعفت لغته الع���ة وانعقد لسانه و�دأت ال�لمات تضيع
� �ان �كتبها، لذا � الخطا�ات ال��

منه، وهذا ما �مكن مالحظته ��
عارض حل�� نداءات عائلته (52) وظل هناك ح�ث وصل
�الفعل إ� ما �صبو إل�ه، وقد أدى ذلك إ� حدوث ن�ع من
ا � القاهرة الذي �ان ضا�ط�

القط�عة، و�خاصة مع أخ�ه األ��� ��
وأصبح اآلن كب�� العائلة.

�
ا من أبرز الشخص�ات العالم�ة �� ر واحد� �ان جورج �ل�م��

ا، وقد �ان مجال طب ال�اطنة الذي تخصص ف�ه حل�� أ�ض�
ا�� من ا لحاخام لي�� ا ذا شارب أب�ض، و�ان ابن� ا وجيه� ا يهود��

�
أستاذ

. ا لل�اتب ف�كتور �ل�م�� براندنبورج وأخ�
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ا � مش�� مواب�ت وقد أ�دى ترحي��
�ان جورج كب�� األط�اء ��

ا �الطالب الم�ي حل�� و"�شغفه ال�ب�� �العمل" (53). شد�د�
ا عن هذا األستاذ أنه �فّضل توظ�ف

�
� الواقع �ان معروف

و��
اليهود، ف��ما شعر �أن التضامن معهم ُ�لزمه �دعمهم، وقال إن
� أي موقع آخر (54)، ولذلك

ا �� األط�اء اليهود ال �جدون م�ان�
ا إ� دائرة تضامنه هذا �قوم هو بتوظ�فهم. ول�نه ضم أ�ض�

� والمعاهد األلمان�ة.
الشاب المسلم، الغ��ب ع� المشا��

� الطب�ب ذات مرة قال األستاذ لمساعد�ه: "أتعرفون ما الفرق ب��
اآلري والطب�ب اليهودي؟ الطب�ب اليهودي يرى عمله كخدمة،
، أما الطب�ب اآلري فهو القائد الذي �ع�� إنه خادم للمر��

ر الشاب األوامر" (55). وع� ما ي�دو فقد صنف �ل�م��
، � � هذين النمط�� � الجانب الصحيح من ب��

الموهوب حل�� ��
فأخذ �عهد �مهام أ��� لحل�� الذي "اهتم �حماس خاص �علم
ا أنه " (56)، وكتب عنه مادح� أمراض الجهاز التناس�� البو��
ا مع اللغة والتقال�د األلمان�ة والعقل�ة "تأقلم �ش�ٍل ج�ٍد جد�
.(57) " � ا أنه أجن��

�
األلمان�ة، لدرجة أن المر�� لم �شعروا إطالق

لم �كن حل�� هو الوح�د الذي حصل ع� هذە الفرصة، �ل
حصل ع� مثل هذە الفرصة طالب عرب آخرون من دار��

ي (58) الذي �ان �جانب دراسته الطب، مثل محمد الح��
ش، � ع�ادة أمراض ال�ساء ع� �د دكتور ما�س ه��

يتدرب ��
وكذلك السوري وس�ل رسالن الذي تو� ف�ما �عد رئاسة الجال�ة

. � � برل��
اإلسالم�ة ��

�ر ع� اتصال �معاهد من مدر�د ح�� �ان الدكتور �ل�م��
� مجال األمراض

موسكو، ح�ث �ان �جري تجارب �حث�ة ��
النفس�ة الجسد�ة وتأث�� المعالجة �األدو�ة الوهم�ة، و�انت هذە
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ا، و�ان �سمح لهذە المجموعة المجاالت وقتها جد�دة تمام�
ة من مساعد�ه األط�اء العرب واليهود �أن �داعبوە الصغ��

. و�صفوە �أنه منوم مغناط���
ء �

� �ل ��
ا �ش�� اإل�حاء حق�

من القدم إ� الرأس.
ا، � ح�� من الفقر أ�ض�

اإل�حاء… إنه �ش��
إذا �ان المرء يؤمن �ذلك.

هذا ال�ش�د ألفه أحد زمالء حل�� �مناس�ة حفل مهرجان تنكري
� �از�نو األط�اء (59)، وقد رافقه �عزف الب�انو رئ�س األط�اء

��
ا �  قص��

ً
�القسم آنذاك دكتور ما�س ل�فكوفي�س، و�ان رج�

يرتدي نظارة ذات إطار دائري وله شعر مجعد �ستع�� ع�
التمش�ط، ولقد �افح مع طب�ب يهودي آخر من أجل أط�اء
� ، وهذا الطب�ب اآلخر هو ألف��د دو�ل�� � ا�ي�� النقا�ة الحرة االش��
� أل�كساندر �ال�س" أ��� الذي اشتهر �كونه مؤلف روا�ة "برل��

من ُشهرته �س�ب مهاراته الطب�ة.
ذات مرة قال أحد زمالء حل�� لطب�ب نازي: "إنك تتملق الزع�م
� أعوري

وتلعق مؤخرته لدرجة أنه لو لم �كن لد�ه صمام لفائ��
� ل�نت خرجت من حلقه!" (60) و�ان �قصد صمام االرتجاع ب��

األمعاء الغل�ظة واألمعاء الدق�قة، وهو عضو �الجسم �عرفه
ا �قسم األمراض ال�اطنة ا مساعد� حل�� تمام المعرفة ل�ونه طب���
� �ان من النادر أن ي�دي أي من األول (61). وح�� ذلك الح��
ا مع حركة هتلر � هذا المش�� تعاطف�

زمالء الدكتور حل�� ��
ا. وتا�ع�ه، و�ن حدث ذلك فإن رد الفعل �كون قاس��
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� األول من
ب الجما�� �� ء تغ�� �عد حفلة ال�� �

إال أن �ل ��
� سجن القبو أج�� �لطج�ة كت��ة العاصفة

أب��ل عام 1933، ف��
(SA) كب�� األط�اء دكتور ل�فكوفي�س ع� الزحف ع� �د�ه
وقدم�ه والن�اح �ال�لب وهو �صيح "عاش هتلر!" (62)، ثم
ث�توە إ� الحائط وأطلقوا النار حول ظله �ما �فعل العبو

� الموالد.
�� � القذف �الس�ا���

�عد ذلك ب�ضعة أ�ام عاد ما�س ل�فكوفي�س إ� المش��
إلحضار شهادة إخالء الس��ل الخاصة �ه (63)، ولما رآە أحد
� المش�� لم يزد ع� أن هز

�� � زمالئه من غ�� اليهود ال�اق��
ا" (64). ا، ولهذا مزقوە إر�� : "�ان ل�فكوفي�س يهود��

ً
كتف�ه قائ�

، و�ان ملفه � المش��
ا �� � نفس ذلك اليوم �ان حل�� أ�ض�

و��
ا، ول�نه لم ُ�طرد الشخ�� فوق المكتب، وقد �لغ عمرە 31 عام�
مثل زمالئه اليهود، �ل تمت ترقيته إ� كب�� أط�اء، و�� نفس

� �ان �شغلها ل�فكوفي�س ح�� ذلك الوقت. الوظ�فة ال��
ا لتف��قهم الواضح ب�نه هو �  متح��

ً
�ان حل�� نفسه ذاه�

الطب�ب المسلم وزمالؤە اليهود الذين �انوا �دعمونه لسنوات
�رة أنه ، الذي تزعم �عض األلسنة ال�� � هذا المس�ش��

عد�دة ��
ا (65). ا ما ف�ه ما لم �كن يهود�� ال �مكن ألحد أن �صبح ش�ئ�
ول�نه ق�ل �أن �شاركه الناز�ون ثمار حملتهم، فحصل ع� م�ان
ا –�ما �ان رجال كت��ة العاصفة لدراسة الدكتوراة أصبح شاغر�
(SA) �قولون- وكذلك منحة دراس�ة من جامعة ف��در�ش
ا عندما طال�ه الح�ام الجدد �قطع ض أ�ض� ف�لهم، ولم �ع��
� من اليهود (66). ر�ما نظر جميع عالقاته مع زمالئه السا�ق��
� ذهول، فهو واحد منهم وخ�ج من ب�نهم،

إل�ه رفاق عمرە ��
� من دونهم، وركب موجة الناز�ة

ول�نه اآلن واصل ترق�ه الوظ���
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م �
إ� أع�، ب�نما ألقت بهم هذە الموجة نفسها إ� أسفل. ُترى

ا أن ذلك �عد خ�انة؟ هل شعر حل�� أ�ض�
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� واليهود، �ما �انت ُتعقد � المسلم�� �انت هناك قصص حب ب��
� المسجد، فع� س��ل المثال تزوج الطالب

ز�جات ُمختلطة ��
الخواجة ع�د الحم�د من حب�بته "ل��ا" عام (67) 1928. �ما
� � الزوج�� � الشاب�� �ان هناك يهود اعتنقوا اإلسالم، �الفنان��

لي��ولد فا�س و�لزا ش�مان شب�شت (68)، �عد عودتهما من
و � م��

ق األوسط، �انا �جلسان �صمت �� رحلة ط��لة ع�� ال��
األنفاق و�جلس أمامهما رجل أعمال �ضع حقي�ته ع� حجرە
و�ح�طها ب�د�ه، وقد رأ�ا ف�ه: "الشح والقسوة وانعدام الروح؛
نحة � أوشكت أن تقذف �أورو�ا الم�� و�ل هذە الصفات ال��
� هذە

� عا�� 1914 و1918 إ� الهاو�ة". وقررا �� ا ب�� س�اس��
اللحظة �الذات -�ما قاال ف�ما �عد- أن �ص�حا محمد وع��زة
� تنمو ة ال�� � الجال�ة اإلسالم�ة الصغ��

أسد، عض��ن جد�دين ��
� العاصمة.

�استمرار ��
���ات والثالث�ن�ات �ان ة الع�� � ف��

ح�� مدير المسجد نفسه ��
ا من ا اعتنق اإلسالم، وقد منحه الشارب األسود ش�ئ� يهود��
ال�امة، ب�نما أضفت عل�ه عيناە الواسعتان نظرًة طفول�ة
ق�ة، ا من بروس�ا ال�� ُمندهشة. �ان دكتور هوجو ماركوس �ات��
� الرا�عة

وقد احتفل بنجاح كتا�ه األول وهو لم يزل �عد ��
�ن من عمرە، وصّور ف�ه تحت عنوان "تأمالت" (69) والع��
حلمه بتجد�د أورو�ا ع� �د قساوسة اإلخاء. وقد اعتنق اإلسالم
� (70)؛ ألنه لم ير � برل��

� الجال�ة اليهود�ة ��
ا �� إال أنه ظل عضو�

�
� (71) ف�لتاهما م�شابهتان �� � الد�انت�� � هات�� أي تناقض ب��



31

�
مذهب الوحدان�ة المطلقة وعدم �س�ة االبن � وعدم وجود
سلطة كن�سة، وقال إنه �اعتناقه اإلسالم قد أ��� ب�ساطة ع�
نظرته للعالم وتمكن من الول�ج إ� فكر �عض المفك��ن الرواد

�ة. � تار�ــــخ ال���
��

ا و�ان هوجو ماركوس، والذي س� نفسه اآلن "حامد" ناشط�
ا كذلك، فقد �ان �دعو إ� إلغاء المادة رقم 175 البئ�سة س�اس��
� �ان يتم من خاللها تعقب الرجال من قانون العق��ات، وال��
� سوف ي��د الناز�ون من شدتها � ألمان�ا، وال��

ا �� � ج�س�� المثلي��
� مجلة "الج�س�ة -

و�امتها ف�ما �عد، و�ان �كتب �انتظام ��
شف�لد، و�ان � �صدرها عالم الج�س ماجنوس ه�� Sexus" ال��
� مجلة

ا تحت اسم مستعار هو "هانز ألينوز" �� �كتب أ�ض�
ا (72). وذات � ج�س�� "الدائرة- Der Kreis" الخاصة �المثلي��
� وأراە صورة شف�لد إ� معرض ف�� مرة رافق صد�قه ماجنوس ه��

له رسمتها الفنانة اليهود�ة جو�� فولفتهورن (73).
� إ� المسجد ذات � رومب�ل ش��ل�سك��

عندما أ�� ال�اتب الصح��
� اإلسالم، أجا�ه اإلمام الدكتور ع�د

مرة وسأل عن دور المرأة ��
 إن اإلسالم هو أول دين �منح المرأة

ً
هللا �اللغة األلمان�ة قائ�

ا: "هذا � ساخر� نفس حقوق الرجل. فأجاب رومب�ل ش��ل�سك��
� ترك�ا لم تصبح المرأة حرة إال �عد أن ر�

ا، ف�� أمر مضحك حق�
� �انوا يرون � برل��

"�مال �اشا" �اإلسالم عرض الحائط"، ول�ن ��
ا. ا وتقدم�� ا، عالم�� دينهم اإلسال�� بهذە الصورة: منفتح�

� "المجلة اإلسالم�ة" (Moslemischen Revue) أ�د هوجو
��

(حامد) ماركوس ع� القرا�ة اليهود�ة اإلسالم�ة، ح�ث كتب
 إن ف�لسوف ع� التن��ر اليهودي �اروخ س�ينوزا: "�انت

ً
قائ�

أصوله ترت�ط �اإلسالم (74)، �اعت�ار أن س�ينوزا نضج وترع�ع
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� اليهود�ة الهولند�ة، واليهود الهولنديون هم �سل هؤالء
��

� ظل
� من إس�ان�ا، والذين عاشوا أسعد أ�امهم �� اليهود النازح��

�
� إس�ان�ا. وقد فتح المسلمون المور�سكيون ��

الح�م اإلسال�� ��
إس�ان�ا إلخوانهم اليهود كنوزهم الفك��ة وثقافتهم العلم�ة
ا من وجود ذلك اإلرث الفكري

�
والفلسف�ة الرف�عة. فال عجب إذ

� إ� هولندا والذين �دين ا داخل ذر�ة أولئك اليهود النازح�� ح��
." � أجدادهم �الفضل ف�ه للمسلم��

ا إ� � ألمان�ا �عد سحله متجه� واآلن؟ لقد غادر الدكتور ل�فكوفي��
وف�سور � مع زوجته عام 1933 (75)، ب�نما توجه ال�� فلسط��
�ر إ� الوال�ات المتحدة األم��ك�ة. وقد "أص�حت �عض �ل�مب��
ّ حل�� �عد سنوات الوظائف شاغرة" (76): بهذا الغموض ع��
� خالل هذا � المفا��

عندما اضطر للحد�ث عن ترق�ه الوظ���
العام، ر�ما �شعور من الخزي ور�ما �قل�ل من ال�ذب.

� عا�� � تم التقاطها ب�� و�� الصور القد�مة �األب�ض واألسود ال��
� ا �األط�اء الجدد الناز��� 1933 و1937 �ظهر حل�� محاط�

� تركها األط�اء اليهود، �انوا �قفون ا الفجوة ال�� الذين ملؤوا ��ع�
ا إ� جنب تعلو وجوههم اب�سامات صفراء مستفزة، جن��
� أ�ديهم، وقد جاءت ال�ث�� من الوجوە الجد�دة �ش�ل مش�ك��
،(SA) وكت��ة العاصفة (SS) أسا�� من صفوف الوحدة الوقائ�ة
� عش�ة وضحاها � المدينة ب��

وتحول المش�� "األ��� يهود�ة" ��
إ� األ��� ناز�ة. �ان �عضهم �حمل ند�ات من أثر الم�ارزة مثل
� كت��ة العاصفة

ش تايتجه، وهو قائد وحدة �� دكتور هاي��
ف ع� قسم ال�اطنة (SA)، والذي تقلد منصب طب�ب م��
�ر �عد أن �ات اآلن األول الذي �ان يرأسه بروف�سور �ل�مب��

ً
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ا لحل�� الذي تقلد �دورە نفس �  م�ا��
ً

ا، و�ان زم�� مهجور�
. �

� قسم ال�اطنة الثا��
المنصب ��

� حكومة
ا للصحة �� و�عد ذلك �أعوام قل�لة أصبح تايتجه وز�ر�

 عن
ً

� بولندا الُمحتلة (77)، ح�ث أصبح مسؤو�
فرانك ��

� معسكرات ت���لين�ا وس���بور وماجدان�ك
الم�ش�ت الصح�ة ��

لإل�ادة.
� الصورة يرتدي جميع األط�اء نفس المعطف األب�ض، ومع

��
ا، ح�ث �قف الجميع عدا ذلك ي�دو التدرج الهر�� واضح�
ا � رئ�س� ا هو دكتور حل�� العر�� ا وقور� شخص واحد �جلس هادئ�
! (78) من المث�� للدهشة أن هذا األمر سار � لألط�اء الناز���
ة ط��لة (79). و�تذكر أحد أط�اء مش�� مواب�ت �ش�ل ج�د لف��
: "إن المدير �ان �ظهر عند المرور ع� األقسام

ً
حينها قائ�

ا، الذين �انوا �دونون ما ا �مساعد�ه األصغر سن� و�أنه إله، محاط�
�قول بهمة وحماس داخل كراساتهم" (80).

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ا (27)- �� الجناح ش�ه العسكري للحزب النازي. لع�ت دور�
���ات � ع��

� صعود أدولف هتلر إ� السلطة ��
ا �� مهم�

�ن. (الُمراجع) وثالث�ن�ات القرن الع��
� س�تم�� 2016.

(28)- حوار مع �ارال جوتمان غ���س�ان ��
ان: ال ��� الفهم. (29)- ك��س��ان بروس/ رولف فيناو النا��
مس�ش�� مواب�ت. من 1920 ح�� 1933. مركز األط�اء اليهود
� . من 1933 ح�� 1945 متا�عة/ احتجاج وتدم�� / برل�� � � برل��

��
1984 ص 184-180.
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: �الود�ا شم�ت هان "فهم �

� األو� والثان�ة"، �� العالميت��
وك 2015 ص 35 – 1، هنا ص اإلسالم- تحدٍّ ألورو�ا"، ا�س��

36 وما �عدها.

(68)- قارن جردين جونكر، س�� األحمد�ة للعمل�ة الدي��ة،
ال�دن 2016 ص 142- 144.

� � مع الناز��� (69)- قارن مارك داف�د �اير "تصادم المسلم��
� وتحول اليهودي إ� اإلسالم والهولوكوست": أحمدي برل��
: المجلة األم��ك�ة التار�خ�ة 120 لعام �

هوجو ماركوس، ��
2015، ال�سخة األو� ص 140-171 هنا ص 155.

(70)- قارن نفس المرجع السابق ص 147.

(71)- قارن نفس المرجع السابق ص 156.
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�
) حركة أحمد�ة الهور �� (72)- قارن مانف��د �ا�هاوزن (النا��

أورو�ا، و�م�الي 2008 ص 114.
� موضع آخر ص

"، ذكر �� � (73)- قارن �ائر: "تصادم المسلم��
.156

: مجلة المسلم �
(74)- هوجو ماركوس "ش�ينو�سا واإلسالم"، ��

� يناير 1929 ص 8-24، هنا ص 9."
��

�
)، األط�اء المطاردون �� (75)- قارن معهد رو�رت ك�خ (النا��

� موضع آخر ص 53.
الناز�ة، ذكر ��

(76)- أوضح حل�� �عد الحرب ضمن دعوى التع��ض الخاصة
�ه أن الوظ�فة �انت �مثا�ة وظ�فة طالب أستاذ�ة إال أن مهنته
� انتهت عام 1937 �ش�ل غ�� متوقع �انت ال تزال ت�دو ال��
ا عام 1937. أرش�ف قة. ل�نه حصل ع� الدكتوراة فعل�� م��
،I (1810-1945) حقائق طب�ة . � ل�� جامعة هومبولدت ب��

Bi. 37/41 1049، هنا ص 42.

� موضع آخر
(77)- قارن بروس/ فيناو "ال ��� الفهم"، ذكر ��

ص 198.
� أرش�ف عائلة القل�ش.

(78)- صورة ��
(79)- رومب�ل س�ي�سكن، أدولف شتاين، " المسلمات
: �

األلمان�ات": هامش رقم 14 بتار�ــــخ 13 د�سم�� 1928/ ��
.1929 � � "نعم �ان عل�ك أن…" برل�� رومب�ل س�ي�سك��

ن، مقت�س من بروس/ فيناو "ال ��� (80)- دكتور �ارل شت��
� موضع آخر ص 112.

الفهم"، ذكر ��
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قرا�ة الدم
ات الممرضات من ا من �عض كب�� �ان غطاء الرأس يتطاير أح�ان�
�
فرط حماسهن الزائد خالل التلفظ بنداء "عاش هتلر". أط�اء ��

� طرقات
زي عسكري ومن فوقه ال�الطو األب�ض (81) ��عون ��

� تخصصهم" �ما
ا ع� اإلطالق �� المش�� وهم "ال �فقهون ش�ئ�

� ال�. لقد جلب
�انت تقول �عض الممرضات ساخرًة منهم ��

ا ما �انت � الزمالء الجدد "ُطرق عالج غ���ة" (82) معهم "كث��
�
ُتعرض ح�اة المر�� للخطر"، �ما يتذكر زم�لهم الم�ي ��

رعب.
(SA) ا أنه عندما جاء أت�اع كت��ة العاصفة �ان حل�� �عرف ج�د�
� األول من أب��ل من عام 1933 واقتادوا زمالءە اليهود من

��
، �ان بودهم أن �طردوە معهم، ح�ث إن حجرات المس�ش��
ا" (83)،

�
ا �ف "عمل�ة تطه�� هذا المش�� الذي ��اد �كون يهود��

� كت��ة العاصفة (SA) "ما �ان
�ما ذكر مسؤول شؤون األفراد ��

لها أن تتوقف عند هذا الشخص غ�� اآلري".
� تتحدث عن العرب � �حفظون تلك الجمل ال�� �ان أغلب الناز���
" وتقول إنهم أقل مرت�ة و�ن كفاحهم ضد � كتاب "كفا��

��
� ما هو إال تحالف العاج��ن، وقد كتب هتلر � والفر�سي�� اإلنجل��
ا: "كرجٍل قو�� ينظر لق�مة اإل�سان�ة ع� أسس �قول أ�ض�
� �دون�ة هذە األمم المسماة عرق�ة، ال أستطيع بناًء ع� معرف��

هم" (84). � �مص�� �المقهورة، ال أستطيع أن أر�ط مص�� شع��

�
ج �� � للحزب النازي ألف��د روز��ب�� وقد أث�� الُمنظر األ�ديولو��

�ن" بوض�ح ع� إخضاع العرب كتا�ه "أسطورة القرن الع��
. � تحت أقدام االستعمار األورو��
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�ان لحل�� حب��ة ألمان�ة ُتد� إ��� إير�ست، و�انت تعمل
� شوارع

ُمساعدة طب�ب، وعندما �انت �س�� ُممسكة �ذراعه ��
� أب�

ا �� ، �انت ترمقهما نظرات ُمس�نكرة. �ان �س�� دائم� � برل��
ا بوض�ح. و�ان ا ق�عة، و�انت �� ت�دو أصغر منه سن� حلة معتمر�
�حدث أن يتعرض الطالب العرب للهجوم عندما �غازلون
 للطالب المستمع فؤاد

ً
س�دات ألمان�ات، حدث هذا مث�

� شهر
� مرقص ��

� ت���نجن، عندما شتمه أحد الرجال ��
�� � حسن��

 له إنه: "أسود و��ت�� إ� عرق وضيع
ً

اير من عام 1934 قائ� ف��
و… ولذلك فال �حق له أن يراقص س�دة ألمان�ة" (85).

�
 �النفس ��

ً
أما صد�قة حل�� ف�انت مرحة وُمنفتحة وُ�شع ثقة

� زمن
ا �الشجاعة �� تها الض�قة وُحليها الغال�ة، وتحلت أ�ض� س��

� الشوارع حل�قات الرؤوس ومن
� ف�ه �� �انت الفت�ات ُ�سح��

�رة وال أتعامل إال مع � حول أعناقهن �افطة مكتوب عليها "أنا خ��
اليهود".

� عام 1935 �ش�ا�ها �� تتص�د
وعندما ألقت الحكومة الناز�ة ��

ج � نورنب�� ضحا�اها، الش�اك المتمثلة ف�ما ُعرف �اسم قوان��
� حمامات

؛ ف�� � العرق�ة، تعجب حل�� من اس��عادها للمسلم��
ا: "ُ�حظر دخول ذوي � �ان ُ��تب أمامها سا�ق� الس�احة ال��
ا األعراق األجن��ة" (86)، أصبح الناز�ون اآلن أ��� تحد�د�
وا�تفوا �كتا�ة: "ُ�حظر دخول اليهود". وقد �انت سفارات
� حالة اس�نفار من ق�ل، أما اآلن فقد

�� � � برل��
الدول الع���ة ��

، �عد أن �ان قد انتابهما ، وكذلك هدأ حل�� و����
ً

اطمأنت قل��
� �دأ القضاء النازي التهد�د �ج��مة "تدن�س الدم الخوف ح��

� الدعاوى الجنائ�ة بهذا الشأن. اآلري" وتجه��



43

� حكومة هتلر، ال
�� � اح القوان�� "قرا�ة الدم"، هكذا أوضح ��

� وع� أي حاٍل فلن تتجاوز � واقع األمر إال مع األورو�ي��
تكون ��

� الحرب العالم�ة األو�؛
األتراك، الذين �انوا حلفاء لأللمان ��

ت صح�فة لوطون ؟ لقد ��� ول�ن العرب من أمثال حل��
 عن مصادر حكوم�ة

ً
بتار�ــــخ 14 يونيو من عام 1936 نق�

ق ون شعوب ال�� � هتلر لم �عودوا �عت��
ألمان�ة ��ة أن موظ��

األوسط واألد�� من "الشعوب المقبولة"، وترجمت ج��دة
� يونيو من عام 1936 �البنط

البورصة الم��ة هذا الخ�� ��
� � الم���� � المعاملة ب��

 �اس��اء إن ألمان�ا ُ�سوي ��
ً
الع��ض قائلة

�
واليهود (87)، ول�ن وزارة الخارج�ة اجتهدت ع� الفور ��

� العرق�ة موجهة فقط ضد تهدئة األوضاع وأ�دت أن القوان��
� للقلق. اليهود، وأنه ل�س ثمة ما �دعو المسلم��

ا �ان ع� النظام النازي أن "قرا�ة دم" أو "عرق غ��ب"؛ منطق��
، إذ لم تنص � �صنف العرب تحت واحٍد من هذين الجانب��
ج العرق�ة ع� فئة ثالثة، وهكذا اضطر القانونيون � نورنب�� قوان��
الناز�ون إ� إجهاد أنفسهم ح�� االصطدام التام �منطق
�
فلسفتهم العرق�ة، فخالل لقاء جمع ُممث�� الوزارات المعن�ة ��

وزارة الخارج�ة بتار�ــــخ 1 يوليو من عام 1936 (88) قرروا أن
العرب، ح�� و�ن �انت ال ت��طهم �األلمان "قرا�ة دم"، إال أنهم
". و�ذلك تأ�د أن العرب من � � أن ُ�عاملوا "مثل األورو�ي��

ي����
ا أمثال حل�� لن �لقوا مص�� اليهود، و�ذلك لم �عد حل�� ُمضطر�
� وظ�فته،

�� �
�� ا ال�� ، �ل أمكنه أ�ض� إ� إخفاء عالقته مع إ���

� الشوارع و�تعرضون ألسوأ
ب�نما �ان زمالؤە اليهود ُ�لقون ��

� من � �شجيع المسلم��
معاملة. لقد اجتهد ُمخططو الناز�ة ��

أمثاله ع� التقارب مع النظام، ولذلك اضطرت اإلدارة الناز�ة
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� حل�� إ� رت�ة كب�� أط�اء وأن تعهد
للمش�� ع� مضض أن ُتر��

إل�ه ب�دارة أحد األقسام (89)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ات�جيون خلف ال�وال�س، ُمخططو �ان المخططون االس��
� أروقة الوزارات، هم من عملوا ع� كبح

الحروب القادمة ��
�
� لحل�� �� � المفا��

جماح العامة. وهذە �� قصة النجاح الوظ���
ر�يع العام 1933: فقد ذكر رئ�سه عام 1934 أن توظ�ف حل��

� خدمة المصالح
ا �� ا محمود� � مش�� مواب�ت "�ان أمر�

كطب�ب ��
ا إلفادات وزارة الخارج�ة والسفارة � الخارج وفق�

األلمان�ة ��
الم��ة" (90). و�ان ع� رجال الوحدة الوقائ�ة (SS)أن

ا للغا�ة. ا مغ��� يتمال�وا أنفسهم، ح�� و�ن �دا الفتك �ه أمر�
إنها عمل�ة محس��ة �دقة: أرادت الق�ادة الناز�ة كسب
� العالم إ� صفها، أراد الرايخ استغالل ما وصفه

�� � المسلم��
ج �ـ"الروح العدوان�ة � للحزب النازي روز��ب�� الُمنظر األ�ديولو��
� � �غذيها فكر المتعصب�� � المرا�ز اإلسالم�ة ال��

سة �� ال��
� ات�جي�� � االس�� لمحمد". واآلن ح�ث تتوجه أنظار الُمخطط��

� إ� التحض�� للحرب وعقد التحالفات الممكنة ع� الناز���
� � ضد المنافس�� �اء جذاب�� أطراف أورو�ا، �دا المسلمون ��

� �ار�س
� الوقت نفسه �انت الحكومات ��

ا"، و�� "فر�سا و�نجل��
ق و�دأت فجأًة ع� س��ل المثال ا ت�نافس حول ال�� ولندن أ�ض�

� تم��ل المساجد.
��

� اإلسالم صار من غ�� المرغوب ف�ه اإلشارة إ� أي �شا�ه ب��
 ف�ما يتعلق �قواعد الطعام أو الختان الذي سبق

ً
واليهود�ة، مث�

"der Stürmer – وأن تحدثت عنه صح�فة "دير شتورمر
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ب�سهاب، وقد أمر ج��لز وز�ر دعا�ة هتلر الصحافة �النأي عن
� (91)، �ل ع� الصحافة أن تمدح اإلسالم أي إساءة للمسلم��
ا لل�لشف�ة والسام�ة. أما "العداء للسام�ة"، فلم �عد ل�ونه ُمعاد��
وا سخط العرب الذين الناز�ون �ذكرون هذا الوصف ح�� ال يث��

قد �شعرون �أنفسهم مقصودين ��لمة "السام�ة".
ا من علم اللغة، ح�ث تعت�� �ل خذ هذا الُمصطلح أساس�

�
لقد أ

�ة واللغة اآلرام�ة واللغة الع���ة لغات سام�ة، من اللغة الع��
ورة ول�ن الناس الذين يتحدثون هذە اللغات ل�سوا �ال��
"، و�دا�ة من عام 1935 أصبح النظام النازي ال � "سامي��
�ستعمل إال تعب�� "العداء لليهود"، وتغ�� اسم الهيئة الحكوم�ة
"لمعاداة السام�ة" إ� هيئة "معاداة اليهود"، وح�� الصحف

أمرها ج��لز �محو �لمة "العداء للسام�ة" من قاموسها.
� أ���

 له إنه ألما��
ً
ا تداعب خطيبها حل�� قائلة �انت إ��� أح�ان�

� مواع�دە ودقيق
ا �� من أغلب األلمان (92)، فهو منض�ط جد�

ا وجاد �ُحالته السوداء وس�ارته المرس�دس، ح�� إنه أخذ جد�
عن إ��� حبها لل�الب، فنصحته أن �ستعمل االسم الذي �ان
 من اسم محمد (93)، �� ال

ً
� ش�ا�ه "موهد" �د�

ُ�د� �ه ��
� عندما � القرآن والمسلم��

� إ� التفك�� �� �ضطر أها�� برل��
يتحدثون إل�ه.

�
ا �� ا صع�� ، ل�نه �ان اسم� � � العالم العر��

ا �� اسم محمد شائع جد�
ة عاطف�ة ُم�الغ فيها مثل المسيح، و�ذلك تحول ألمان�ا، له ن��
اسم محمد إ� االسم المخت� "موهد"، و�عد الحرب صار
� ��� هذا االسم

ا: "مو". وقد اجتهد حل�� �� االسم أ��� اختصار�
� �طاقاته

� �ل م�ان، فكت�ه أسفل أطروحة الدكتوراة، و��
��
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الجد�دة وع� ورق الرسائل، وذلك ع� الرغم من أن المصالح
� م� وألمان�ا ظلت تعامله �اسم محمد.

الحكوم�ة ��

ر�ما حاول حل�� �دا�ة األمر أن �سبح مع الت�ار الس�ا��
ة ع� األقل، فح�� عام 1934 لم ينظر إل�ه ة قص�� الجد�د، لف��
� � المش�� ع� أنه مصدر إزعاج وسط زمرة الم�سلق��

رؤساؤە ��
من رجال الوحدة الوقائ�ة (SS) وكت��ة العاصفة (SA)، �ل رأوا
ا إال أن الس�د ا، وكتبوا عنه: "رغم كونه أجن��� ا مرن� ف�ه انتهاز��
ا لأللمان، ا ُمنحاز� الدكتور حل�� أث�ت خالل جميع ت�فاته توجه�
� جميع الجهود القوم�ة قدر استطاعته"

ح�ث شارك بتعاطف ��
.(94)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ن/ تم االقت�اس من بروس/ فيناو "ال (81)- دكتور �ارل شت��

� موضع آخر ص 203/ 206.
��� الفهم"/ ذكر ��

(82)- توك�د تحت القسم للدكتور حل�� لتقد�م طلب
اير 1953، �سخة � 9 ف��

� مكتب التع��ضات، ��
التع��ض ��

.Bl. C 10-16 14500 سجل رقم ، � : LABO برل�� �
موثقة ��

، مدير (83)- م�ات�ة من الطب�ب الص�د�� رات ف. رو���
� 10 نوفم�� 1936،

الص�دل�ة، المكتب الرئ�س للصحة ��
األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة رقم 27262.

" ميونخ 1930 ص 747، مقت�س � (84)- أدولف هتلر „معرك��
� ك��رز „الهالل والصل�ب من �الوس م�خائ�ل مالمان ومارت��
، � المعقوف (رمز الناز�ة)". الممل�ة الثالثة، العرب وفلسط��

دارمشتات 2006 ص 44.
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� الجامعة والشارع". الطالب (85)- جرهارد هوب "ما ب��
: كونراد شل�فاك/ غازي �

الم��ون �ألمان�ا 1849- 1945"، ��
� جمهور�ة ألمان�ا االتحاد�ة )، العالقات ما ب�� شانا�ك (النا��
وجمهور�ة م� الع���ة، فور�سبورج 2002 ص 31-41، هنا

ص 39 وما �عدها.
(86)- نفس المرجع السابق.

(87)- قارن داف�د موتاد�ل، اإلسالم وحرب الناز�ة األلمان�ة،
�دج، مساخوسي�س، لندن 2014 ص 57. �ام��

(88)- قارن نفس المرجع.
(89)- م�ات�ة الطب�ب الص�د�� رات ف. رو��� مدير
� 10 نوفم�� 1936،

الص�دل�ات/ مكتب الصحة الرئ�س ��
األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة R27262 وكذلك شهادة
، 1 أغسطس 1937، الملف للدكتور حل�� من أ. دكتور ز���
، B Rep 012 رقم � � لحل�� أرش�ف وال�ة برل�� � الط��

الوظ���
.Bl.11 ،1376

B Rep � ، أرش�ف وال�ة برل�� � لحل�� � الط��
(90)- الملف الوظ���

.Bl. 10 1376 012 رقم
(91)- قارن داف�د موتاد�ل "اإلسالم وحرب ألمان�ا الناز�ة"،

�دج، ماسا�وسي�س/ لندن 2014 ص 58. �ام��
� مايو 2016.

فت الخشاب �� (92)- حوار مع م��

� مايو
فت الخشاب �� (93)- حوار مع محمد الخشاب وم��

.2016
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(94)- شهادة للدكتور حل�� من األستاذ الدكتور ش�لينج، 30
.R8045 س�تم�� 1934. األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� ح��ة المجان��
ا أن �كون ع� عالقة طي�ة بزمالئه، ول�ن � �ان حل�� يود كث��
ك�ف لهذا أن �حدث مع أمثال هؤالء الزمالء الجدد؟ لقد ُصعق
ة من المر�� تل�� حتفها من أفعالهم: فجأة أص�حت أعداد كب��
�عد عمل�ات جراح�ة روت�ن�ة مثل الزائدة والمرارة (95)، وهو
ا من ق�ل. لقد �ان الجزء األ��� من األمر الذي لم �حدث تق����
� الجدد والذين �انوا ينعتون المر�� �الجنون، األط�اء الناز���
�انوا هم أنفسهم "ع� حافة الجنون" (96) �ما سخر منهم

ا أحد األط�اء المساعدين. الحق�
� تم ع� وقد وصفت كت��ة العاصفة (SA) نفسها المعاي�� ال��
أساسها توظ�ف األط�اء الجدد عام 1933: "�عد هدم الحصون
ال�ة الماركس�ة اليهود�ة إثر عناء ومقاومة شد�دة (97)، اللي��
� القدماء الذين أحرزوا هذا الن� فإنه �جب استخدام المحار���
ا ما ُ�خ�� � � جميع مواقع البناء القوم�ة الجد�دة… ول�ن كث��

��
� المقام األول

�� (SS) ال�عض و�طلب من رجال الوحدة الوقائ�ة
، وهو طلب ال ُ�مكن � � تخصص مع��

ات �� �عض المعارف والخ��
� غالب األح�ان".

الوفاء �ه ��

�
أما نتائج هذە الس�اسة فقد ظهرت ع� الفور جل�ة واضحة ��

قسم الجراحة الذي تو� إدارته طب�ب ل�اقة �دن�ة! و�ان
اوس � دكتور كورت ش�� مساعدە التنف�ذي األبرز كب�� الجراح��
ا ع� اإلطالق" � كت��ة الحما�ة و�ان "ال �فقه ش�ئ�

قائد ��ة ��
ا إحدى الممرضات. �ما ذكرت الحق�

اوس ال يتمتع �أي كفاءة كجراح" (98)، ذات مرة خاط "�ان ش��
� جدار ال�طن (99)، وقد مات الم��ض

ألحد المر�� األمعاء ��
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�الطبع من جراء ذلك، وم��ض آخر �ان قد ابتلع ملعقة، ففتح
، ح�� �ان الم��ض يتأوە مع �ل قطع له �طنه بتخدير موض��
اوس أع� و�ل وخزة أثناء خ�اطة الج�ح، ولم �قفل دكتور ش��

ال�طن �الخ�اطة من شدة األلم الذي �ان �عان�ه الم��ض وا�ت��
َء �ه من الح�س � ا �� ا س�اس�� �الضماد، �ان هذا الم��ض سجين�
� اليوم التا�� عندما أخذ طب�ب كت��ة الحما�ة

، و�� االحت�ا��
� الج�ح �الم�ضع، قال للم��ض: "أرأ�ت؟ ح�� أنت

�ع�ث ��
ا!" (100). ا صالح� �مكن أن تصبح ألمان��

"إنه إ�سان سادي!"، لقد نطق حل�� �ذلك، و�ان ُ�عنف األط�اء
، ة عندما �س�ئون معاملة المر�� � الش�ان عد��� الخ�� الناز���

"لم �خش االنتقاص من قدر األط�اء األلمان أمام المر��
� ف�� وطواقم التم��ض" (101)، هكذا دّون أحد األط�اء الم��

� أزمنة أخرى ر�ما �انت
�� . � الذي ازداد حنقه ع� حل�� الناز���

ا ال تدخله القضا�ا ا عن الس�اسة، م�ان� ا �ع�د�
�
المس�شف�ات مالذ

ا. ا ُمس�س� � هذە األوقات صار حل�� أ�ض�
األ�ديولوج�ة، ول�ن ��

� �دا�ة األمر، إال أنه ام للناز��� ح�� و�ن �ان �شعر ب�عض االح��
ٌء، و�ن �ان ي�حث عما يؤكد شعورە �

ا لم ي�بق من ذلك �� ��ع�
، فقد وجد اآلن المئات من � � ع� هؤالء الناز���

�التفوق الثقا��
�
� ع� ذلك، و�لما زاد نفورە مما يراە من أحداث �� اه�� األدلة وال��
ا عن التعا�ش اإلسال�� ، ازدادت ذك��اته وضوح� المس�ش��

اليهودي الذي ازدهر هنا ح�� عام 1933.
Die) ا، ح�� إن صح�فة � ُمثقف� �ان مجتمع مسل�� برل��
Moslemische Revue) الناطقة �اسم جمع�ة المسجد كت�ت
� ن�موللر � ب��ر ومارت�� ت أي�شتاين ومارت��  من أل��

�
�فخر، أن ��



51

ا ع� �عض فعال�ات
�
مان ه�سه �انوا ضيوف وتوماس مان وه��

الجمع�ة من ق�ل.
� أحد خطا�اته عام 1952:

ت أي�شتاين (102) �� وقد كتب أل��
ة طارت ع� صفحة ة صغ�� "عندما أحسب (103) وأجد ح��
ا، وما نحن � شعور مثل: إن هللا عظ�م حق� ، في�تاب�� الورق أما��
و�ل علومنا العظ�مة إال قطرات ض��لة!" وهذا اقت�اس و�ن لم
ام ، إال أنه �حمل ال�ث�� من التعاطف واالح�� � التما�� �كن �ع��

من ض�ف المسجد السابق.
ق القد�م والتعا�ش � إ� أ�ام ال�� �ان الجميع يتقاسمون الحن��
die األد�ان هناك، ح�� إن أحد كتاب ج��دة � ا ب�� الج�د �س���
�
Moslemische Revue كتب ذات يوٍم عن ع� الخالفة ��

ا: "�ان المرء �قرأ �شغف � القرن العا�� الم�الدي حالم�
�غداد ��

� �غداد (104)، و�مارس ال��اض�ات
كتا�ات أرسطو وأفالطون ��

والفلك وفق قواعد إقل�دس و�طل�موس، و�مارس الطب حسب
تعل�مات أُ�قراط وجالينوس". و�ان أساتذة حل�� �قدرون هذە

� مش��
� يونيو من عام 1929 ��

ا، فقد احتفلوا �� الروح أ�ض�
� القاسم � أ�� الشار���ه �مرور ألف عام ع� م�الد الطب�ب العر��
، � ا بتار�ــــخ الضيوف المسلم��

�
اف (105)، وهو األمر الذي مثل اع��

. ع �القهوة للحفل صاحب مق� "مو�ا" ال�ب�� وقد ت��
� الجمع�ات الثقاف�ة والمنتد�ات وحلقات

�انوا يتقا�لون مساًء ��
ات والحفالت � أمس�ات القراءة والمحا��

النقاش، و��
ا ما الموس�ق�ة، ح�ث �انت �عض حلقات النقاش محافظة نوع�
ا، �ان �عضهم شد�د العداء ا وتحرر� واألخرى أ��� انفتاح�
ا، �انوا للس�اسات االستعمار�ة وال�عض اآلخر أ��� حذر�

اهنون ع� ��� ا، و�انوا ي�� ي�نافسون و��تقد �عضهم �عض�
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ات من المجالت اإلسالم�ة تصدر مقاالتهم، ح�� �انت ع��
� (106)، و�ان أغلبها �صدر �اللغة األلمان�ة. � برل��

ذلك الوقت ��
� شارع �الك رو�ت،

ق ال�ائن �� � نادي ال��
و�انوا ي�ناقشون ��

، � � 23 شارع فازان��
� المعهد اإلسال�� ال�ائن ��

و�انوا يرقصون ��
ا للرجال، ا تقل�د�� ا أورو��� ح�� إن المرء ل�ظن هذا المعهد ناد��
�أرض�ته الخش��ة ع� ش�ل ه��ل السمكة ومدفأته الرخام، لوال
أن مؤسس هذا الم�ان أمر -من فرط حماسه- برسم جدرانه
ع �األهرامات والنخ�ل والجمال! و�ان الق�� بنفسه هو من ت��
� ي�تقل ات السن�� لضيوفه العرب بهذا البناء، و�عد ذلك �ع��
ا هناك. � إ� هذا العنوان، وهو ال يزال موجود� � برل��

ب�ت األدب ��
� الُمس� � أ�ام حل�� �ان �جتمع هنا اتحاد الطالب الُمسلم��

و��
ا ما �حتج ع� � � عام 1924 و�ان كث��

"إسالم�ة" والذي تأسس ��
� �انت ال تزال حدائق الحيوان تق�مها وت��ــح العروض العرق�ة ال��
ا: � كتب مس�نكر�  طائلة، ح�� إن أحد المعلق��

ً
من ورائها أموا�

ام قيون االح�� � أن �فقد ال��
� ساهموا �ال شك �� "إن س�ان برل��

.(107) " � الذي ت��وا عل�ه أمام األورو�ي��

� �ع�ب ع� زم�له دكتور حل�� عندما �ان أحد األط�اء الناز���
خالل أي خالف أنه: "مجرد ض�ف ال ُ�ج�د ح�� اللغة األلمان�ة
وال ُ�مكنه كتا�ة خطاب صحيح بها" (108)، �ان هذا ال�الم
ا، ح�ث �ان حل�� �كتب خطا�ات �لغة ألمان�ة راق�ة هراًء محض�
ا �ال ل�نة أجن��ة (109)، لقد تعلم أ�ام و�ان ينطق اللغة عمل��
�
جمهور�ة فا�مار ع� �د أشهر العلماء والتحق وقت أن �ان ��

م� �أفضل المدارس.
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و�ان �ل رجال عائلته من الض�اط، و�ان �عرف لهجتهم الحادة
ق�ل أغلب أط�اء كت��ة العاصفة (SA)، وقد حصل ع� شهادته
� ة (110) ال�� � � الج��

الثان��ة من مدرسة السع�د�ة الثان��ة ��
 واحدة، و�� مدرسة ُمعلق �أروقتها

ً
ُ�ش�ل مع القاهرة مدينة

ا تالم�ذ فيها. االت �انوا يوم� صور وزراء وج��
� ومطاعمها" � "حانات برل��

� نها�ة األسب�ع ��
لم �كن حل�� �ق��

� صح�ة
� �ان فال�� رات�ناو ي�ندر عليها، �ل �� ة ال�� (111) الشه��

، ح�ث � ل�� � منطقة هوهن�سولردام ب��
� ملعب الت�س ��

ال�تب و��
� هناك �انتظام أمام مسجد ف�لمرسدورف الشاب

�ان �لت��
دكتور محمد ع�د هللا وزوجته الهند�ة (112).

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
� ظل الح�ام

ا �� تدهورت سمعة مش�� مواب�ت الج�دة ��ع�
� تنقل � الس�ارات ال��

الجدد، ووصل األمر لدرجة أن سائ��
المر�� �انوا ينصحونهم �عدم التوجه إ� هناك و��جراء
، � قسم دكتور حل��

� أي م�ان آخر، ح�� ��
العمل�ات الجراح�ة ��

�
األمراض ال�اطنة، انتاب زمالءە تأن�ب الضم�� واجتهدوا ��

 من إرسالهم
ً

إرسال مرضاهم إ� مس�شف�ات أخرى (113) �د�
� اوس س�� � مشفاهم ح�ث �عمل دكتور ش��

إ� قسم الجراحة ��
� أن هذا الطب�ب ال يزال لد�ه

السمعة. أما الس�ب الرئ�س ��
� �انت ُترسل � محا�م الصحة الوراث�ة ال��

مر�� ف�ان ��من ��
(SA) من س�ان �� مواب�ت إ� جراح كت��ة العاصفة � الجنائي��

إلجراء عمل�ات التعق�م.
ا من إحدى أرسلوا ذات مرة فتاة ت�لغ من العمر 16 عام�

� ملفها ب�ساطة هذە الحي��ات:
ت�ت ��

�
اإلصالح�ات، وك
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دد ع� "�انت ت�سكع مع الش�اب ح�� وقت متأخر وت��
اقص هناك وترتدي مال�س الفتة. وح�ث األسواق السن��ة وت��
ا لتأخر ��ة ال�اف�ة وال تدرك خالعة سلوكها نظر� إنها تفتقر إ� ال��

، فمن الممكن أن تتطور ح�اتها الماجنة أ��� تطورها العق��
ها �ن غ�� اوس مثل ال�ث�� " (114). وقد سلبها دكتور ش�� وأ���
� عام ة ب�� � الف��

قدرتها ع� اإلنجاب بت�ل�ف من الدولة. و��
� نحو 400 م��ض �عد هذە العمل�ة

1934 وعام 1935 ُتو��
� هذا المش�� فقط (115).

الجراح�ة ��
ا ولم ُ�خف حل�� اس��اءە، �ل جعلهم ينقلونه من قسمه تجن��
للصدام مع مديرە الجد�د الساذج عضو الحزب النازي ه�لموت
" �ما �ان ُ�طلق ع� األط�اء � دين�ش، وانتقل إ� "جنود �س��
، وهو � الذين �عملون تحت إدارة األستاذ الدكتور ف�له�لم �س��
ا�� التوجه. ول�ن �عان ما شغل أحد أعضاء س���ي لي��
، فعاودت � - وظ�فة دكتور �س�� نر ز��� الحزب النازي –ف��
ا، وقد اشت� النازي ز��� من حل�� مشا�ل حل�� الظهور ُمجدد�

ة تعاون سلس �دا�ة األمر �دأت ترد �عض : "�عد ف��
ً

قائ�
ە وسلوكه العن�د وغ�� الش�اوى من أط�اء آخ��ن من تك��

المتعاون مع زمالئه" (116).
� ال�دا�ة

� التخلص منه، ف��
وقد اجتهد مديرو حل�� الناز�ون ��

ا" (117)، األمر ق�ة جد� وصفه مديرە دين�ش �أنه ذو "طب�عة ��
الذي لم �كن إطراًء له، وكتب �قول: "إن الس�د حل�� بوصفه
ا لم يتمكن من االعت�اد ع� النظام واالنض�اط والرؤ�ة ق�� ��
المهن�ة لألط�اء األلمان، لذلك ال نرى من الالئق أن ُ�عهد إل�ه

� األلمان" (118). �عالج المواطن��
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ثم تعرف حل�� ع� ُمصطلح� جد�ٍد، الفتة عن��ة أخرى؛
� عن اليهود، ابتكر علم فح�� يتمكنوا من تف��ق المسلم��
� تقا�ل �لمة  مخصوصة للمسلم��

ً
األعراق النازي المزعوم �لمة

� ُتطلق ع� اليهود. " ال�� � "السامي��
� هللا ن�ح ثالثة أبناء، هم سام وحام و�افث، ومنهم خ�ج �ان لن��
. وقد نقل أحد زمالء حل�� ا لسفر التك��ن جميع ال��� وفق�

� هذا المصطلح الش�اب وواحد من حام�� الب�ادات المتحمس��
� ا ب�� : ح�ث أخذ ينقل التماس� الجد�د "حاميون" إ� المس�ش��

األط�اء دون علم رئ�سه وطلب من زمالئه التوقيع عل�ه، وقد
 أن �قوم دكتور حل�� –

ً
� هذا االلتماس أنه "لم �عد مقبو�

ورد ��
- �عالج ال�ساء األلمان�ات". الحا��

وهكذا أخذت األمور تزداد صع��ة ع� حل�� الذي �دأ صعودە
� ذلك الوقت عام 1936 تل��

ا �النجاح �دا�ة األمر، و�� � م���
� م�دان أل�كساندر، و�ان

 من جدة آنا تاجرة الفا�هة ��
ً

اتصا�
" �عالج � ذلك الوقت بوض�ح أن هذا الطب�ب "الحا��

ا �� معلوم�
ا –دون علم زمالئه المعادين للسام�ة �شدة، ا ُمجدد� مر�� يهود�
� س�ارته

، و�توجه إليهم �� و�ان حل�� ُ�ف�غ نفسه لهؤالء المر��
�
ا، ح�� إنه �ان �أ�� إ� منازلهم– خالل وقت العمل الرس�� ط�ع�

ل��ارة عائلة آنا اآلن �ش�ل ُمنتظم.
� ف إال ألن الناز��� لم �حصل حل�� ع� امت�ازاته كطب�ب ُم��

�انوا �أملون منه -وهو الرجل المسلم- أن يتحالف معهم ضد
اليهود، إال أن حل�� تحا�ل ع� هذا المطلب واستخدم امت�ازاته
ا ا خف�� ا، �� �ساعد اليهود. �ان ذلك انتقام� �ش�ل ُمختلف تمام�
، فلم ُيرد أن � المش��

�� (SS) من زمالئه رجال الوحدة الوقائ�ة
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ا، �ان االنتقام وغ��زة ال�قاء ينالوا منه وهو من �فوقهم جم�ع�
ا لليهود. � � هما ما جعال من حل�� نص��

الثقا��
� التغلب ع� آالمهم

ولم �كن حل�� ُ�ساعد مرضاە اليهود ��
� التحا�ل ع�

ا �� الجسمان�ة ومشا�ل التنفس وحسب، �ل أ�ض�
� ا عن أع�� � ممتل�ات ثمينة �ع�د�

 �أن ُ�خ��
ً

� الناز�ة، مث� القوان��
ائب جد�دة لفرضها ع� ا ما ت�تكر �� � �انت دائم� الدولة ال��
� لجدة آنا إ� خارج ال�الد لي�� اليهود. فهّرب م�لغ 200 جن�ه إس��
(119)، واحتفظ لها مرًة �م�لغ 800 دوالر ومرًة أخرى �قطعة

ة (120). ألماس صغ��
وعندما �ان زمالء حل�� الناز�ون ُ�حاولون الضغط عل�ه، �ان
 إنهم ال �ستط�عون طردە من وظ�فته

ً
ي�ادلهم التهد�د قائ�

ف (121)، و�ال س�تعرض األط�اء األلمان العاملون كطب�ب ُم��
� الحق�قة �انت وزارة الخارج�ة

� م� ألعمال انتقام�ة، و��
��

ضاءە، ر�ما ألنهم �انوا األلمان�ة ال تزال �ساند حل�� وتحاول اس��
، ول�ن المؤكد أنهم �انوا �  من انتقام الم����

ً
�خشون فع�

 من إغضابهم. ومهما �الغ
ً

� �د� �فضلون التودد إ� المسلم��
، �انت وزارة الخارج�ة األلمان�ة � � إثارة زمالئه الناز���

حل�� ��
ا ما قد �عن�ه هذا تحم�ه، و�التأ��د �دأ حل�� ُ�درك تدر�ج��

�ال�س�ة إل�ه.
�انت إدارة المش�� تود التخلص من حل�� اليوم ق�ل الغد
(122)، إال أن الوزارة أصدرت توجيهاتها �اإل�قاء ع� الطب�ب
ا "العت�ارات س�اس�ة خارج�ة" (123)، وح�� عندما الُمسلم نظر�
� تقول إنه لم � المش�� تلك القائمة من التوق�عات ال��

ت �� ان���
- �عالج ال�ساء  أن "�قوم دكتور حل�� –الحا��

ً
�عد مقبو�
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األلمان�ات" (124)، أعلنت الوزارة �جالء أن العالقات الج�دة
مع العالم اإلسال�� لها األول��ة.

 عندما ت�ا� �عد الحرب �مدى "ح��ة
ً

ُر�ما �ان حل�� ي�الغ قل��
: "لقد

ً
عها لنفسه، ح�� إنه ح� ذات مرة قائ� � � ان�� المعات�ه" ال��

� من الشلل" (125)، �ما قال إنه "وصف
قلت عن هتلر إنه �عا��

جور�نج أمام أط�اء كت��ة العاصفة (SA) �أنه ُمدع� ثرثار مغرور
قا� النظر"، وقال إنه لم �كن يرد ع� مقولة "عاش هتلر" إال
� حجرة ال�شف.

� طرقات المش�� أو ��
، سواء �� �ص�اح الخ��

وزعم حل�� �ُخ�ث أنه لم �كن هناك سوى اس�ثناٍء واحٍد فقط،
أال وهو عند "دخول المرحاض" (126)، فعندها فقط �ان

� الزع�م. ا ما ُ�ح�� حل�� كرجل ُمسلم دائم�
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� موضع آخر
(95)- قارن بروس/ فيناو، "ال ��� الفهم"/ ذكر ��

ص 206.
(96)- نفس المرجع السابق ص 221.

: رجل كت��ة �
(97)- كت��ة العاصفة (SA) كضمان للمستق�ل، ��

اير 1934، ص 1 وما العاصفة (SA)، للعام الثالث، 17 ف��
�
�عدها، مقت�س من بروس/ فيناو: ال ��� الفهم"، ذكر ��

موضع آخر ص 194 وما �عدها.
� موضع آخر ص

(98)- بروس/ فيناو: "ال ��� الفهم"، ذكر ��
206 وما �عدها.

(99)- قام �الخ�اطة ألحد المر�� عن ط��ق الخطأ.

(100)- نفس المرجع السابق.
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(101)- م�ات�ة من األستاذ الدكتور هلموت دين�ش إ� نقا�ة
، 13 د�سم�� 1937، األرش�ف الس�ا�� لوزارة � ل�� األط�اء ب��
ا �الوس الخارج�ة .R27262 حول شخص�ة دين�ش قارن أ�ض�
)، حركة � لينه (النا�� دورنر/ أنج�ل��ا أب�نجهاوس/ �ارس��

ج 1946/ 47، ميونخ 2000 ص 88. األط�اء �مدينة نورن��
(102)- قارن بي�� شوت "جلور�ا من بروس�ا والعلم األخ��

: الشجاعة. منتدى الثقافة والس�اسة والتار�ــــخ 362 �
للرسول"، ��

1997 ص 40-51، هنا ث 50.

ء والع� المظلم، �
)، الع� الم�� (103)- �ارل ز�لينج (النا��

: مذكرات أي�شتاين، ز�ور�ــــخ 1956 ص 55. �
��

: مجلة �
�� ، � القرن العا��

، الثقافة الع���ة �� (104)- ز�� ع��
المسلم، يناير 1934 ص 18.

(105)- قارن جرهارد هوب، األمر ذو أهم�ة �الغة. الطالب
� تركة األستاذ الدكتور جرهارد هوب،

. مخطوط �� � ل�� العرب ب��
� 07.08.005 ص 20. 07. ق، برل�� المركز الحضاري لل��

� مع الناز�ة (106)- قارن مارك داف�د �ائر، "تصادم المسلم��
� وتحول اليهودي لإلسالم هوجو وهولوكوست: أحمدي برل��
: المجلة األم��ك�ة التار�خ�ة 120 لعام 2015، �

ماركوس"، ��
اإلصدار األول ص 140- 171 ص 148.

: ف���س كونمان، ب ف�ل�ش، ل. م. جولدبرجر �
��-(107)

� والعمل بها: التق��ر الرس�� لمعرض المهن )، برل�� (النا��
� 1896 ص 867-873 هنا ص � 1896، برل�� ل�� الحرف�ة ب��
؛ � 871، مقت�س من عا�شة أحمد „الرؤ�ة فخ". الحضور العر��
� ألمان�ا.

رؤ�ة الشعوب والقض�ة االجتماع�ة لآلخ��ن ��
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�
)، اليهود � (النا��

: يوزي برونر/ شاي ال�� �
�� (1896/1927)

: اإلصدار السنوي �
� �ألمان�ا. الحق والدين واله��ة، �� والمسلم��

، جوتنجن 2009 ص 102-81 �
لتل أب�ب عن التار�ــــخ األلما��

هنا ص 96.
، � ل�� (108)- م�ات�ة من أ.دكتور هلموت دين�ش لنقا�ة األط�اء ب��
13 د�سم�� 1937، السجل الس�ا�� لوزارة الخارج�ة

.R27262

� �انت تعمل (109)- هكذا روت المساعدة الطب�ة لحل�� وال��
� مولدر. � دكتور �ارس�� معه �عد الحرب آنذاك لطب�ب برل��

� مايو 2016.
�� � (110)- حوار مع أ.دكتور نا� قط��

� العالم، اإلصدار الحد�ث،
(111)- فال�� رات�ناو، أجمل مدينة ��

هامبورج 2015، ص 26.
� (أدولف شتاين)، د ع�د هللا من (112)- رومب�لس��ل�سك��
: �

، هامش رقم 38 بتار�ــــخ 31 مايو 1934، �� ��لي�� م�دان ف��
.1934 � ، "سوف تجد ما �ضح�ك" برل�� � رومب�لس��ل�سك��

) "ال (113)- قارن: ك��س��ان بروس/ رودولف فيناو (النا��
� موضع آخر ص 207.

��� الفهم"، ذكر ��
(114)- نفس المرجع السابق. ص 215 وما �عدها.

(115)- نفس المرجع ص 210.
12 �

(116)- م�ات�ة من أ.دكتور فرنر ز��� إ� مدير المس�ش�� ��
.R27262 د�سم�� 1937، األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة
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� (117)- م�ات�ة من أ.دكتور هلموت دين�ش إ� نقا�ة أط�اء برل��
بتار�ــــخ 13 د�سم�� 1937، األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة

.R27262
� ملف

(118)- توك�د تحت القسم للدكتور حل�� للتقد�م ��
� مكتب

اير 1953، �سخة موثقة �� التع��ضات بتار�ــــخ 9 ف��
LABO) مكتب التع��ضات ، � ل�� � والنظام ب�� شؤون المواطن��

.B1. C 10-16 14500 سجل رقم ( � برل��
، بتار�ــــخ 26 س�تم�� 1945، أرش�ف (119)- تق��ر �قلم يو�� ف��

.M31/12582 ،اد فاش�م�
، خطاب من س�س�ل رودن�ك إ� آنا (120)- ع�قري صغ��

بتار�ــــخ 25 أ�ت��ر 1948، أرش�ف عائلة جوتمان.
ق لوزارة الخارج�ة فرنر أوتو (121)- مالحظة من م�عوث ال��
فون هنت�ش بتار�ــــخ 7 د�سم�� 1939، األرش�ف الس�ا�� لوزارة

.R27262 ،الخارج�ة
(122)- م�ات�ة من أ.دكتور هلموت دين�ش إ� نقا�ة األط�اء
،، بتار�ــــخ 13 د�سم�� 1937، األرش�ف الس�ا�� لوزارة � ل�� ب��

..R27262 الخارج�ة
(123)- م�ات�ة من أ.دكتور فرنر ز��� إ� إدارة المس�ش�� بتار�ــــخ
12 د�سم�� 1937، األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة

.R27262
(124)- قارن توك�د تحت القسم للدكتور حل�� عند تقد�مه
�
اير 1953، �سخة موثقة �� لملف التع��ضات بتار�ــــخ 9 ف��

.B1. C 10-16 14500 سجل رقم ، � LABO برل��
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(125)- نفس المرجع.

(126)- نفس المرجع.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ا االعتقال فور�
� الطابق

ا �� �ان تاجر التبغ اليهودي ماركوس ل�� �ملك متجر�
� 7 شارع ك��ف�لدر،

ل الذي �سكن ف�ه حل�� �� � � من الم��
األر��

ترود وآرثر مع اب�تيهما وفوقه �سكن عائلة كوني�� (127)، ج��
ا ل مل�� � ًة، و�ان هذا الم�� أورزوال وروت، �جانب شقة حل�� م�ا��
لتاجر الن��ذ اليهودي فايبوش �الج وزوجته �ارولينا من مدينة
ل ف�ما ُ�عرف � ج، و�ان الناز�ون �ستخدمون هذا الم�� ل�مب��
�ـ"إجراءات التكث�ف"، أي �انوا ُ�سكنون ف�ه أولئك الذين
� أما�ن أخرى؛ إيرنا مندلسون ع�

عت منهم مسا�نهم �� � ان��ُ
ج اغتص�ت وجة من كون�جسب�� � س��ل المثال، و�� امرأة غ�� م��
ترود ب��رت، ابنة صانع � شارع ألتونر، أو ج��

الدولة شقتها ��
ج، طلقها زوجها الموظف الذي لم ق�عات من ب��ن�سالور ب��
� عام 1935، مما

� العرق�ة �� ا مع �دا�ة صدور القوان�� �كن يهود��
ل �سا�ن�ه، و�ان حل�� هو � أفقدها أي حما�ة. وقد ضاق الم��
ا، ح�ث �ان �جب فقط ع� الوح�د الذي لم ُ�سِكنوا معه أحد�
اليهود استق�ال أمثالهم من اليهود. وهكذا عا�ش حل�� من

ا ع� عقب. ال�دا�ة ك�ف انقل�ت ح�اة اليهود رأس�
ا، ولم ُ�طرد، �ل ما حدث هو تحول � ا كب�� لم ُ�حدث ذلك دو��
وقراط�ة؛ فقد نجح زمالء حل�� من رجال � تروس الب��

�س�ط ��
� مساعيهم للتخلص من

العاصفة وأعضاء الحزب النازي ��
، فقد انت� عقد حل�� بتار�ــــخ 30 يونيو من عام 1937 حل��
ا. ولم ُ�جدد. ر�ما �ان هو أ��� منهم ذ�اًء، ل�نهم �انوا أ��� عدد�
ا أن �س� إ� رزقه بنفسه، وتوجب ع� حل�� من اآلن وصاعد�
� شارع

� شقته ال�ائنة ��
ف�دأ �ستق�ل المر�� �ش�ل خاص ��
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ك��ف�لدر فوق محل تاجر التبغ ل�� و�جوار عائلة كوني��
والس�دة مندلسون من شارع ألتونر.

ا، ا" (128)، �ما ذكر الحق� ا �مارس مهنته �� صار حل�� "عمل��
، و�ما استق�له األط�اء � ذلك صد�قته األلمان�ة إ���

�ساعدە ��
� مجتمعهم وهو الطب�ب الُمسلم، أصبح

�� �
� الما��

اليهود ��
ب�م�انه اآلن أن يرد الجم�ل و�ح�� �دورە فتاًة يهود�ة، ب�عطائها

� هذا الب�ت "اليهودي".
وظ�فة مساعدته ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
�انت آنا، تلك الفتاة من م�دان أل�كساندر، قد �لغت الرا�عة
ة من عمرها وتحلم أن تكون ممرضة (129)، و�انت تعرف ع��
ا � إحدى ضوا�� المدينة، �انت تتعلم ف�ه أ�ض�

مأوى لألطفال ��
ا، ول�ن هذا المأوى أغلقه تلت الحق�

ُ
� ق صد�قتها ر�جينا براور ال��

�
ت الجال�ة اليهود�ة والدة آنا أن �ا�� البول�س ال�ي، وأخ��

. وكت�ت آنا المؤسسات التعل�م�ة األخرى ي�تظرها نفس المص��
ة الذات�ة �الغة تتذكر تلك األ�ام �عد الحرب: "ستكون الس��
الطول �� ��د فيها �التفص�ل جميع صور االضطهاد واإلذالل
الذي تعرضنا له -نحن األطفال اليهود- داخل المدرسة

وخارجها" (130).
اضطرت آنا إ� االنتقال إ� مدرسة يهود�ة (131) �ان فناؤها
�
� من المع�د اليهودي ��

ا �سور وُتطل ع� الجانب الخل�� ُمحاط�
شارع Oranienburger Straße و�ــها ق�ة ذهب�ة ُمحالة
� الواقع مدرسة جم�لة،

، �انت �� �النقوش ع� الطراز األندل��
ول�ن �عد �دا�ة عامها الدرا�� الثامن واألخ�� ُمنذ التاسع من
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ا، وأصبح أي نوفم�� من عام 1938 �ان الجزء الداخ�� ُمتفحم�
ا �كتل معدن�ة سوداء وزجاج ُمحطم. زائر داخل المب�� ُمواجه�

� لقد أحب فيها حل�� ُمنذ ال�دا�ة طب�عتها الصاف�ة العمل�ة ال��
. � � األعمال القلقت��

ا عن والدتها وجدتها، س�د�� تختلف تمام�
�انت آنا �قظة وماهرة، فعلمها حل�� أن تنظر ع��

الم�كروسكوب وتفحص عينات الدم والبول. وكذلك لم ُ�مثل
ا أمام � عائق� كون آنا كيهود�ة غ�� مسم�ح لها �معالجة اآلر���
� إ� شقة حل�� ع� أي حال سوى

حل�� (132)، فلم �كن �أ��
المر�� الذين ال �مكنهم الذهاب إ� أط�اء آخ��ن، و�ان أغلب

هؤالء من اليهود.
ا عائلة كوني�� وذكرت آنا �عد الحرب أن حل�� ساعد أ�ض�
ا وعائالت أو��نها�مر و��نا�س�� (133) الذين أتوا إل�ه خص�ص�
Klopstockstraße am Tiergarten من شارع �ل��شتوك
ال�ائن عند حد�قة الحيوان، أما التفاص�ل فغامضة �عض
�
ا �� ا أم ساعدهم أ�ض� ء: فهل ساعدهم فقط بوصفه طب��� � ال��

الهروب من إجراءات مالحقة اليهود ع�� أعمال غ�� قانون�ة �ما
ألمحت آنا إ� ذلك �عد الحرب؟ (134)

�ع لنفسه ح�� كطب�ب مستقل ول�ن من الواضح أن حل�� ان��
ا �ما �انت ، تمام� � ة للدهشة تجاە الناز��� مساحات ح��ة مث��
� الع�ادة

� مش�� رو�رت ك�خ. ذات مرة ترك آنا وحدها ��
الحال ��

� شارع ف�له�لمس
 إ� وزارة الخارج�ة األلمان�ة ��

ً
وذهب متخا��

اسه وصعد السلم إ� الطابق ق�ل األخ�� ح�ث دخل ع� ش��
نر أوتو فون هي�ت�ش، وهو من الط�قة ق ف�� م�عوث ال��

. � القد�مة من الن�الء المتعجرف��

ً
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ته المهن�ة ع� � أن يوقفوا مس��  إنه لمن الُمش��
ً

واشت� له قائ�
هذا النحو، وطلب منه السماح له �التواصل مع أحد األخ��ن
� إما نائب هتلر رودولف ه�س أو ع� األقل ه�س (135)، �ع��
� القاهرة بوصفه نائب

أخوە األصغر ألف��د الذي �ان �ع�ش ��
� الحزب النازي.

مدير الهيئة الخارج�ة ��
ا ما سمعه من ق المشدوە إن �ان صح�ح� ثم سأله م�عوث ال��
� مش�� مواب�ت أن حل�� �شيع عن نائب هتلر

ال�عض ��
ا. وقال إنه لم

�
: ال إطالق رودولف ه�س أنه أحمق؟ فأجاب حل��

ا ولم ُ�طلق عل�ه لقب ا �ل�د� �قل: "إن ه�س أحمق و�نه �ان طال��
ل" (136)، �ل إن �ل هذا مجرد سوء فهم، وهو ي��د ُمغفَّ

ا حول هذە األمور. الحد�ث مع ه�س تحد�د�
هل استغرب رجال الوزارة من غرور هذا الشاب الم�ي -الذي
� أمراض ال���

� والمتخصص �� لم ��مل �عد عامه األر�ع��
�
والحالب (137)- إ� الحد الذي �جعله �طالب �مواع�د ��

الوزارة؟ هل غلب عليهم االعتقاد أنه ر�ما �ان هناك س�ب
� �جعله يت�ف بهذە الثقة �النفس وهذا التحدي؟ هم

حق���
أنفسهم ر�ما لم �عرفوا ذلك ع� وجه التحد�د. لقد �انت
�طان�ة ا ومع م� المحم�ة ال�� � عموم� العالقات مع العالم العر��
ا �دأت تتحرك، ال س�ما �عد اندالع الحرب، �ما لم �كن خصوص�
ا عن أ�ة حل�� من ا محدد� الد�لوماسيون الناز�ون �عرفون ش�ئ�

� القاهرة؛ عن والدە الرائد أو إخوته الض�اط.
الض�اط ��

� م�، وقض�ا سنوات
ا �� لقد �شأ ه�س نائب هتلر وأخوە حق�

� مدينة اإلسكندر�ة الساحل�ة (138) ح�ث �ان
عمرهما األو� ��

ة" �ما ذكر  صغ��
ً
ا، و�انت المدينة "جنة ا ألمان�� أبوهما تاجر�

�
�� 

ً
ا. ُر�ما تقا�ل ه�س مع دكتور حل�� مصادفة ه�س الحق�
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� �
دد ا �المرض ودائم ال�� ، فقد �ان ه�س نائب هتلر موهوم� � برل��
ع� مش�� مواب�ت الذي �ان قد أض� المش�� الُمفضل للنخ�ة
، فقد �ان والدا

ً
الناز�ة، وكذلك �ان ه�س يتحدث الع���ة قل��

� � من �عض الشتائم ال��
� الما��

األخ��ن ه�س يتضا�قان ��
� اإلسكندر�ة.

التقطها ابناهما من الخدم ��
�رة هم فقط من ومع أن حل�� أ�د أن أصحاب األلسنة ال��
� م� وأنه وصفه

� المدرسة ��
يتهمونه �أنه زعم مرافقة ه�س ��

ل أو ما �ش�ه ذلك" (139)، ول�ن من ناح�ة أخرى: ما "�الُمغفَّ
الفرق الذي س�حدثه كون حل�� سخر من هذا الوز�ر أو ذاك
من وزراء هتلر، سواء من ه�س الطالب ال�ل�د أو من هتلر
ثار؟ (140) لم �كن حل�� المشلول أو جور�نج الُمد�� ال��

انه اليهود وحسب، ا ع� مساعدة أصدقائه ومرضاە وج�� ُمصمم�
ا ا علن� � �ما ظهر، �ل �ان يتحدث أ�ض� ح�� �االحت�ال ع� القوان��
ا �ال خوف �عد أن �انت وزارة � األغلب أ�ض�

�ال خجل و��
ا ال �ستطيع الخارج�ة تحم�ه لسنوات، �ان يتحداهم و�أن أحد�
، � ا لدى �عض الناز��� ا ق��� أن �مسه �سوء، ر�ما ترك ذلك انط�اع�
وقد نجح حل�� سل�ل األ�ة العسك��ة المتنفذة أن يتعامل
نر أوتو فون ق ف�� معهم �الط��قة المناس�ة، ح�� إن م�عوث ال��

هل من �المه ولم ُ�علق عل�ه.
ُ
هين�ش ذ

ول�ن تلك لم تكن الحال مع األخ��ن ه�س. لقد اس�شاط ألف��د
� ال�ي �حزم أن سخ��ة هذا ا وأ�د لبول�س برل�� ه�س غض��
ا ع� أي حال (141) ا ُمفرح� الم�ي المدعو حل�� ل�ست ش�ئ�
� أي وقت إ� اتخاذ موقف فوري تجاە

وأنه "ع� استعداد ��
هذە المسألة م�� تطلب األمر" (142). وكذلك األخ األ��� نائب
ا" (143) �الطب�ب الخاص دكتور حل�� هتلر �دأ يهتم "شخص��
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� ُمذكرة لوزارة الخارج�ة
حسب ما دونته وزارة الخارج�ة، فجاء ��

أنه "بناًء ع� رغ�ة خاصة من نائب الزع�م �جب منع محمد
� ع�ادته الخاصة" (144).

حل�� من مواصلة العمل ��
، � �ان األخ األصغر ألف��د ه�س قد عاد لتوە ع� عجٍل إ� برل��
�طانيون � س�تم�� من عام 1939، ح�ث اعتقله ال��

�ان ذلك ��
ة، وتمكن �عدها من ل�ضعة أ�ام عقب اندالع الحرب م�ا��
ا � الشارع، وانفجر غ�ظ�

� ألمان�ا صادف حل�� ��
الهروب، و��

�عدما أل�� عل�ه هذا األخ�� التح�ة؛ إذ ك�ف ُ�عقل أن ُ�سجن
� الوقح �التجول

�� � القاهرة ب�نما ُ�سمح لهذا ال��
األلمان ��

ف ؟ ك�ف ُ�عقل ذلك؟ (145) هكذا عنَّ � � شوارع برل��
�ح��ة ��

�كر (146)، ه�س وك�ل وزارة الخارج�ة إير�ست فون فاي���
ا أللمان�ا ف�ما �عد. حدث ذلك يوم والذي أصبح ابنه رئ�س�
له � � م��

ق هين�ش �� �كر �م�عوث ال�� � الس�ت، فاتصل فاي��
واستدعاە إ� الوزارة ع� وجه ال�عة. و�عد ر�ــع ساعة اجتمعا
� ثالث

� األلمان �� ا وقررا الرد ع� اعتقال �عض المواطن�� س���
� وجنوب �طان�ة �� م� وفلسط�� دول خاضعة للحما�ة ال��
� � �لٍّ من هذە الدول المق�م�� ة من مواط�� إف��ق�ا "�اعتقال ع��

� ألمان�ا ع� الفور" (147).
��

� الوقح الواثق من نفسه وتقرر أن �كون حل�� ذلك األجن��
صاحب ح�ا�ات السخ��ة الغ���ة عن رودولف ه�س وأ�امه
، وقد ُختمت ورقة هذا القرار �خاتم � المدرس�ة أول المعتقل��

ا" (148). "عاجل جد�
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� ل المؤقت�� � � إنقاذ قصة ح�اة س�ان الم��
(127)- يرجع الفضل ��

� مولدر. � ساب�نة مولر و دكتور �ارس�� من ال�س�ان إ� الزوج��
ة أمام ها إ� نقل أحجار الع�� � لم يتم ��� ح�ث أدت �حوثهما ال��
شارع ك��فلدر رقم 7. ح�ث تم عرض النتائج عند كشف الستار
عن أحد الملصقات التذ�ار�ة لحل�� بتار�ــــخ 4 يوليو 2014

واستطاع المؤلف مشاهدتها.
(128)- قارن توك�د تحت القسم لدكتور حل�� لتقد�م ملف
LABO �

اير 1953، �سخة موثقة �� التع��ضات بتار�ــــخ 9 ف��
.Bl. C 10/16 14500 سجل رقم ، � برل��

� (129)- سجل التع��ضات الخاص ��نا بوروس، LABO برل��
.Bl. E 5 52472 سجل رقم

ة ذات�ة كت�تها آنا �خط �دها بتار�ــــخ 1 نوفم�� (130)- س��
.M 31/ 12582 1945. أرش�ف �اد فاش�م

(131)- أوضحت آنا �عد الحرب أن المدرسة اليهود�ة
� تم �سج�لها بها أغلقت الموجودة �شارع أوجوست 11- 13 ال��
�
عام 1939 أو 1940، إال أن العمل المدر�� لم ي�تظم بها إال ��

ز: من حارة ها�دروتر إ� 30 يناير 1942، قارن يورج هـ ف��
� 1993 ص � 1712-1942 برل�� ل�� روزنك. المدارس اليهود�ة ب��
ل � ا ر�جينا ش�� أهاوا، الم�� 118. عن هذە المدرسة قارن أ�ض�

� 1993 ص 9 والملحقات. ، برل�� الم���
� (132)- قارن فقرة 2 مقطع 2 لالئحة الثامنة لقانون مواطن��

الممل�ة بتار�ــــخ 17 يناير 1939 (RGB1. I ص 47): ُ�سمح
� الرعا�ة الصح�ة

ون ضمن القوى المساعدة �� لليهود الذين �عت��
(الفقرة األو�، المقطع األول لقانون الئحة رعا�ة المر�� بتار�ــــخ
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28 س�تم�� RGB1.I 1938 ص 1309) �ممارسة وظ�فتهم
تجاە اليهود فقط أو داخل مؤسسات يهود�ة.

ة الذات�ة المكت��ة �ش�ل شخ�� لـ آنا بتار�ــــخ 1 (133)- الس��
نوفم�� 1945، أرش�ف �اد فاش�م، M. 31/12582، لم �ذكر
� � الس�� الذات�ة ال��

ا من هذە األسماء الثالثة �� حل�� بنفسه أ��
� مذكراته. وع� األغلب فإن المقصود

كتبها �عد الحرب و��
� "كوني��" هنا هم "أرون أرتور" و"جرترود كوني��" �الزوج��
. اللذين �انا �سكنان �شارع ك��ف�لدر رقم 7- �ما روى حل��
� وتمت � 12 يناير 1943 إ� معسكر أوشفي��

وقد تم ترح�لهما ��
إ�ادتهما هناك. قارن: المعهد المركزي لل�حوث االجتماع�ة
� عن الضحا�ا ل�� )، كتاب تذ�اري ل�� � الحرة (النا�� �جامعة برل��
" و � 1995. أما االسمان "ب�نا�س�� اليهود للناز�ة، برل��

� ال�تاب.
"أو�نها�مر" فلم يردا ��

ة الذات�ة المكت��ة �ش�ل شخ�� لـ آنا بتار�ــــخ 1 (134)- الس��
.M 31/12582 نوفم�� 1945، أرش�ف �اد فاش�م

(135)- قارن توك�د تحت القسم لحل�� للتقد�م �سجل
LABO �

اير 1953/ �سجة موثقة �� التع��ضات بتار�ــــخ 9 ف��
.Bl. C 10-16 ،14500 سجل رقم ، � برل��

(136)- قارن نفس المرجع.

(137)- قارن شهادة للدكتور حل�� من.دكتور ش�لينج بتار�ــــخ
R 30 س�تم�� 1934، األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة

.8045
(138)- كورت �ا�سولد/ مانف��د فا�س��كر، رودولف ه�س.

�ــــج 1999 ص 17. � رجل من جهة هتلر، الي��
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ج
، سجل رقم � ، LABO برل�� (139)- ملف التع��ضات لحل��
�
Bi. C5 14500. أما االدعاء ب��ارة جماع�ة للمدرسة فلم �كن ��

الواقع سوى إشاعة. �ان حل�� واإلخوة ه�س مت�اعدين لعدة
� مدن مختلفة �م�، ح�ث

سنوات �ما أنهم �انوا �ع�شون ��
�
� اإلسكندر�ة ب�نما عاش حل�� ��

�ان �ع�ش األخوان ه�س ��
� � الحوار مع ن� قط��

ة وطنطا والقاهرة، �ما جاء �� � الج��
� مايو 2016. وعالوة ع� ذلك فقد التحق

وأحمد فرغ�� ��
�
رودولف ه�س لمدة عام واحد فقط �مدرسة ابتدائ�ة إنج�ل�ة ��

، قارن: � � خصوصي�� م� ق�ل أن يتم تدر�سه من ق�ل مدرس��
� موضع آخر ص

بي�سولد/ فا�س��كر، رودولف ه�س، ذكر ��
17. �ما أن ما أ�دە حل�� �أنه لم �كن هو الذي أف�� هذە
ء معقول �

� العالم �له و�نما شخص ما أراد أن يؤذ�ه ��
اإلشاعة ��

ا �عد الحرب حينما و�مكن تصد�قه. ح�ث أ�د حل�� ذلك أ�ض�
ا تم وصفه �أنه مجرد ساخر معاٍد للناز�ة وهذا �دورە �ان ش�ئ�

ا له. مف�د�
(140)- قارن الفصل السابق.

(141)- م�ات�ة من منظمة الشؤون الخارج�ة AO لحزب الناز�ة
� بتار�ــــخ 9 نوفم�� 1939 وكذلك مدونة طة برل�� إ� رئاسة ��
وزارة الخارج�ة بتار�ــــخ 16 نوفم�� 1939، األرش�ف الس�ا��

.R27262 لوزارة الخارج�ة
(142)- نفس المرجع.

(143)- مدونة وزارة الخارج�ة بتار�ــــخ 16 مايو 1941، األرش�ف
.R29863 الس�ا�� لوزارة الخارج�ة
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(144)- مدونة وزارة الخارج�ة بتار�ــــخ 17 نوفم�� 1939،
.R27262 األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة

� مهمة
"، "سفر �� �

(145)- قارن فرنر أوتو فون هن�يج "ح�ا��
رسم�ة" غوتنجن 1962 ص 332.

(146)- قارن نفس المرجع ص 332 وما �عدها.

(147)- نفس المرجع. م�ات�ة وزارة الخارج�ة بتار�ــــخ 30 س�تم��
(R27262 أ�عوا، األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة) 1939
وكذلك مدونة القائد العام لسلطة الدفاع بتار�ــــخ 10 ا�ت��ر
1939، األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة R27262: تم
� ألمان�ا كن�ع من رد الفعل

�� � احتجاز مجموعة من الم����
واالنتقام لما حدث من احتجاز ألمان �م�. وطلب منهم التأ�د
� من مسألة إذا ما �ان غ�� مقصود إطالق �اح الم����

 منهم. ومما ي��د هذا
ً

� �د� ��� � المحتج��ن واحتجاز إنجل��
اإلجراء أن الق�ض ع� األلمان �م� جاء تحت ضغط من
� من جانب ألمان�ا قد �كون . وأن إطالق �اح الم���� � اإلنجل��

� م�.
له تأث�� س�ا�� مرجو ��

(148)- م�ات�ة من وزارة الخارج�ة بتار�ــــخ 30 س�تم�� 1939
.R27262 (أ�عوا)، األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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نها�ة اآلمال – االختفاء
 من

ً
، و�د� �

� الطابق األر��
اخت�� متجر الفا�هة الذي �ان ��

صناديق الخ�خ والفراولة لم �جد حل�� عند مرورە سوى نوافذ
� تصدر � ع� السلم المألوف �درجاته ال�� مظلمة، وصعد طا�ق��
� عام 1942، أي �عد ست سنوات منذ

ا. �ان ذلك �� ا مخ�ف� ��ر�
ز�ارته األو� لجدة آنا، وقد مر عامان منذ اعتقله البول�س

ا. ال�ي ق�ل أن �ع�دە إ� الح�اة ُمجدد�
ء ُ�ذكر من األثاث الداخ�� القد�م للشقة، �

لم �كد ي���� ��
المقعد الوث�� والسجاد الفار�� ومرآة الحائط أو ال���حة �ما
�انت الس�دة العجوز تطلق عليها، �ل هذا قد بيع، ف�انت
، ا �ان قد تغ�� الحجرات ه��لة ش�ه خال�ة و�الحة. وحل�� أ�ض�
ة ط��لة، �عد أن اعتقله البول�س ا عنه منذ ف�� لم �سمعوا ش�ئ�
� خ��ف عام 1939، و�دت �عض

ال�ي عقب اندالع الحرب ��
ا و�صحة األش�اء غ���ة ع� أ�ة آنا؛ لقد �ان حل�� مهندم�
� من المال ع� ما ي�دو، وقال بنفسه

ج�دة، فهو �ملك ما �ك��
إن الدولة أعطته ع�ادة جد�دة خاصة �ه ر�ما تكون أفضل من
�
� �ان �مل�ها من ق�ل، �ال مخاطر، �ل عنوان راٍق �� تلك ال��

منطقة شارلوت�نبورج. لم �كن ع� حل�� سوى الظهور هناك،
أما المر�� ف�انوا وفرًة هناك.

ا؟ لم �جب عن هذا السؤال، ك�ف خ�ج من الح�س تحد�د�
ا، � �أسها لجأت إل�ه ُمجدد�

فنظرت إل�ه جدة آنا ب�ش�ك، ول�ن ��
فهو رغم �ل الشكوك من معارفها القدا�.

� يوم 18 أ�ت��ر عام 1941، لقد �دأت عمل�ات نقل يهود برل��
و�انوا قد ُمنعوا من استخدام الهواتف العموم�ة ُمنذ 18 د�سم��
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اء الجرائد والمجالت ومن الذهاب إ� عام 1941، ومن ��
� ذلك اليوم،

اير 1942. �� " ُمنذ 17 ف�� � � الشعر "اآلر���
حال��

الخم�س الموافق 5 مارس 1942 �انت جدة آنا قد اس�نفدت
ا من البول�س ا موجه� � �دها خطا��

�ل طاقتها، و�انت تمسك ��
�
ال�ي إ� الس�دة س�س�ل�ا سارة رودن�ك، �ما �انت ُ�س� ��

المصالح الحكوم�ة، �أمرونها ف�ه �حزم �عض أش�ائها والتوجه
� شارع ل�في�سوف،

� منطقة مواب�ت ��
إ� المع�د اليهودي ��

� �أمر السلطات ُمعسكر
� الرايخ األلما��

ح�ث أقام اتحاد اليهود ��
وا تجميع لمئات اليهود، �انوا قد أزالوا المقاعد من المع�د ون��
� فناء المع�د الداخ�� ت�تظر س�ارات

القش ع� األرض�ة، و��
� محطة قطارات ال�ضائع

ات �� النقل، وع� �عد ثمان�ة ك�لوم��
جرون�فالد �انت ت�تظرهم ع��ات القطار الُمخصصة لنقل

الماش�ة.
� سجن البول�س

�انت جدة آنا قد قضت لتوها ثالثة أسابيع ��
� م�دان أل�كساندر (149) بتهمة تحق�� إجراءات

ال�ي ��
� قبو مدي��ة األمن، ذلك المجمع

ا �� الحكومة الناز�ة، وتحد�د�
ال�شع من الطوب األحمر المعروف �اسم القلعة الحمراء، والذي
� إ� م�دان ا �خات الُمعذب�� �انت ت��ب منه �دا�ة األمر أح�ان�
 إنها ال �مكن أن تنجو من

ً
أل�كساندر. توسلت إ� حل�� قائلة

هذا الم�ان مرة أخرى، ول�ن ماذا عساها تفعل؟ هل تلوذ
 عن األنظار؟ ك�ف و�� أرملة عجوز

ً
� �ل�ة

�الفرار؟ هل تخت��
ا؟ ت�لغ من العمر 67 عام�

� وافت��
: "أف���

ً
فاجأها حل�� �ح�مه الواضح ونصحها قائ�

� عن األنظار" (150).
عي��ِك، لقد انتهت مرحلة األمل، فلتخت��

، و�عد سنوات س�تذكر آنا ك�ف أن � قال إن عليها أن تخت��
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�لمات حل�� أ�قظت جدتها من س�اتها "�ان هو من أقنعها �أن
عليها االخت�اء وأال تدعهم ُ�مسكون بها" (151)، وقال لها إن أي
دد أو ُتخدع � موتها. وأوضح لها أنها ال �جب أن ت�� ء آخر �ع�� �

��
ق سلونها إ� ال�� ��الم البول�س ال�ي وتأ��داته �أنهم س��

لتعمل هناك وت�دأ ح�اًة جد�دة.

 (152)، ر�ما احتاجت هذا الوقت ��
ً
ترددت الجدة لحظة

 واحدًة، ورتب لها
ً
�ستجمع شجاعتها، ثم حزمت ��عة حقي�ة

ا ت��ت ف�ه ل�لتها األو� (153) � أوتو ب��ا م�ان�
مدير مكتبها الو��

ف�لدا (154)، ل�نها ال � �� ل�ش��
ح�ث إنه �ان �عرف الجميع ��

ة، �ل تحتاج إ� مخ�أ دائم ٍة قص�� �ستطيع ال�قاء هناك إال لف��
ا من حل�� الذي طلب ، وجاءت الفكرة هذە المرة أ�ض� � � برل��

��
من م��ضة مسنة ُتد� ف��دا شتورمان استضافة الجدة. �انت
� �القرب � مأوى من منطقة شتا���

ف��دا شتورمان عاملة هادئة ��
� أوراق ال�و�ش�نة (155)، و�ان

من ش�انداو تحب قراءة الطالع ��
حل�� يثق فيها، وح�� يهدئ من شكوك الجدة ح� لها عن
� ح�س البول�س

�� � ە من الم���� � عا�� فيها مع غ�� تج��ته ال��
ء �

 من خ��ف عام 1939، لم �قص عليها �ل ��
ً
ال�ي �دا�ة

� وا�ت�� فقط �الجزء األول من الح�ا�ة: "لقد اقتادونا مك�ل��
� معاصمنا إ� سجوٍن حق�ق�ة وكنا ننام ع� الخشب

�الحد�د ��
� س�ارة

ا �� � �لدە ُمجدد� أو ع� األرض" (156)، ثم نقلوە و���
د القارس إ� � ال��

� أل�ام ط��لة �� ح�الت الخاصة �المجرم�� ال��
� قلعة فول�سبورج (157) والذي تعود أسوارە إ�

السجن ��
� الحرب العالم�ة

عُتقل ف�ه شارل د�جول �� العصور الوس� وا�
األو�.
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� لم ي��دوا عقابهم ولم ول�ن عندما اعتقل الناز�ون الم����
ا آخر �ما الحظ � إ�ادتهم، �ل �انوا ينوون ش�ئ�

ا ��
�
�فكروا إطالق

، ا: ت�ادل أ�ى. و�ان ذلك من حسن حظ حل�� الم��ون ��ع�
� م� اختارت وزارة

�� � فمن أجل إطالق �اح األلمان الُمعتقل��
�
ة الذين �ع�شون �� � الع�� الخارج�ة األلمان�ة هؤالء الم����

ألمان�ا والذين توقعوا أن �حصلوا مقا�لهم ع� صفقة ت�ادل�ة
ة (158)، ح�ث أوضحت وزارة الخارج�ة للبول�س ال�ي أن كب��

).159) "
ً

ا "اعتقال الشخص�ات األهم أو� عليهم دائم�
ا رئ�س غرفة �جانب حل�� الطب�ب الساخر �ان هناك أ�ض�
التجارة األلمان�ة الم��ة، دكتور ع��ز ِ�ك كوتا رئ�س الجال�ة
المسلمة، ور�اض أحمد محمد وهو مدرب �ال�ه من منطقة كور
، � � دام، وع�د الع��ز سل�مان ابن أحد األمراء الم���� فورست��
� ا من المثقف�� وز�� حل�م وآخرون (160). �انوا جم�ع�

� السجن القواسم
� ع� العالم، وقد ا��شفوا �� المنفتح��

� تجمعهم، و�دؤوا ي�شاركون األف�ار، ع� غ�� هوى كة ال�� المش��
. � الناز���

� مش�� مواب�ت والساخرة من
�عد مواقف حل�� المستفزة ��

الق�ادة الناز�ة أ�د وك�ل وزارة الخارج�ة بو�� أنه �علق أهم�ة
 "ح�� ُ�طلق

ً
ة ع� أن حل�� �الذات س�ظل ُمعتق� كب��

� ُمعتقل لديهم" (161). غ��
الم��ون �اح آخر مواطن ألما��

� ُمعاملة إ�سان�ة
� الح�س �سوء، �ل ل��

أن حل�� لم ُ�عامل ��
ا، �انوا �عاملونه كرهينة س�اس�ة ق�مة ال ي��دون خسارتها. �س���

ا �ما � �دا�ة عام 1940 أطلقت وزارة الخارج�ة �احهم جم�ع�
و��

� م�
ا، دون تنف�ذ أي مطال�ات س�اس�ة �� فيهم حل�� أ�ض�

� م�، �ل
�� � اجع أعداد األلمان المعتقل�� (162)، إذ لم ت��
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� م
� لم تحدث أي أثر ولم زادت، أي إن التهد�دات الصادرة من برل��
� القاهرة، ورغم ذلك �ان هناك س�ٌب ما جعل

ا �� ُتخف أحد�
اجعون؛ ح�ث رأت وزارة الخارج�ة أنها � ي�� � الناز��� الد�لوماسي��
ة ا من استعداء هذە الشخص�ات المسلمة الشه�� لن �ستف�د ش�ئ�
� اعتقلتها، �ل ع� العكس قد تصبح هذە الشخص�ات ال��
� حلفاء للنظام النازي إذا � برل��

� المجتمع اإلسال�� ��
المهمة ��

 من
ً

تمكن النظام من كسبها إ� جان�ه ع�� لفتة إ�سان�ة �د�
� نها�ة المطاف "أفضل

� الح�س ألمد غ�� معلوم، فهم ��
تركها ��

من �مكن استخدامهم من األجانب لألغراض الدعائ�ة (163)"
�ما أ�دت وزارة الخارج�ة.

�ان المسلم الُمعتقل الذي ُ�لمح �استعدادە للتعاون مع النظام
ا لدى الق�ادة الناز�ة، ح�� إن أمل النظام النازي � ا كب�� �ل�� ترحي��
� االعتقال.

� مرة واحدة ع� األقل الس�ب ��
� هذا التعاون �ان ��

��
� الح�س طالب الطب محمد توفيق مجاهد الذي

رافق حل�� ��
ا، و�انت وزارة الدعا�ة ووز�رها لم ي�لغ من العمر سوى 21 عام�
امج اإلذاعة الع���ة، واستحسن ج��لز ي�حثان عن مذيع ل��
ا، ل�ن �ن ر��ع� رجال ج��لز صوت هذا الشاب ذي الواحد والع��
صوته هذا ُبح داخل جدران السجن ال�اردة، فاضطر إ� ال�قاء
 ح�� يتعا�� صوته ليتمكن من خوض تجارب

ً
واالنتظار ط���

� أصابته. د ال�� لة ال�� � ا ل�� األداء فصار سجين�
�ان ع� حل�� �عد إطالق �احه أن �خ�� ع� ح��ته هذە،
� ا �اعت�ار الناز��� � مرهون� � برل��

ح�ث �ان األمان الذي ينعم �ه ��
ا له �مغادرة ألمان�ا رغم ا للنظام، فلم �كن مسموح� له صد�ق�
� الح�س من

� زمالئه ��
� ذلك شأن �ا��

إطالق �احه شأنه ��
� "ألنه �جب االحتفاظ ب�م�ان�ة استغالل هذە الم����
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ا للتطورات الس�اس�ة"، و�ان ألف��د ا ت�ع� الشخص�ات ُمجدد�
� الحزب النازي هو من

ه�س الغاضب مدير الشؤون الم��ة ��
وري مراقبتهم ألس�اب ا "ألنه من ال�� أ� ع� ذلك، وأ�ض�
ة �سج�ل تتعلق �خطر التجسس" (164)، و�ان ع� حل�� لف��
ة � الض� و�عد الظه��

ا؛ �� � يوم�� طة مرت�� نفسه لدى ال��
.(165)

� الض��ل من ا للمخاطرة بهذا الح�� ل�نه �ان ع� ما ي�دو ُمستعد�
األمان الهش من أجل عائلة الفتاة آنا اليهود�ة، إذ �ساعدهم
� واألوامر � ع� االلتفاف ع� القوان��

� الما��
اآلن �ما فعل ��

ا ذا ت�عات جس�مة �ما ا��شفت آنا الرسم�ة. و�ان ذلك قرار�
ا "ف�ذلك جلب الس�د الطب�ب ع� نفسه ال�ارثة األو�" الحق�

.(166)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
� مخبئها األول عندما عاد زوج والدة

�انت الجدة قد اختفت ��
ل مع دخول الل�ل وعرف ما جرى، � آنا من العمل إ� الم��
ة" (167) �ما ذكرت آنا ف�ما �عد. لم تكن  كب��

ً
وأحدث "جل�ة

ا، ولم تكن تطلق ع� هذا الرجل الذي آنا تطيق زوج والدتها أ�د�
�
تزوجته والدتها عام 1929 سوى لقب "ال�دين" (168)، و��

." أحسن األحوال �انت تناد�ه �لق�ه "العم ف��
ا خف�ف الشعر (169) ��ــــع �  قص��

ً
�ان جورج ف�� هذا رج�

ا (170)، وهو لم �كن ا وحنق� االنفعال ح�� إنه ��اد ينفجر غ�ظ�
ل، ول�نه عا�ش بنفسه � � الم��

ا (171) �ما �علم الجميع �� يهود��
عاق�ة أن �حاول المرء خداع البول�س ال�ي. لذلك يتعامل اآلن
ا عن نص�حة حل�� �عص�ان السلطات، �حرص ولم �كن راض��
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ور�ما شعر �الخد�عة ألن س�دات أ�ته ق�لن هذە النص�حة
ا: عندما �ع�� دون سؤاله ع� اإلطالق. لقد �ان �علم ج�د�

� و�قتادە من مخبئه، البول�س ال�ي ع� أحد اليهود الُمختف��
ە �دا�ة األمر إ� ذلك المب�� الواقع ع� الضفة الُ�م�� فإنه ُ�ح��

اسه (172)، إ� ذلك البناء � العنوان 28 بورج ش��
�ه �� لنهر ش��

ح�ل � أوامر االعتقال وال��
الذي تنطلق من طا�ق�ه األول والثا��

� القبو والمب��
� إ� معسكرات االعتقال. أما �� �حق يهود برل��

� ف�انت تجري عمل�ات التعذ�ب والقتل. �ان ُ�طلب من
الثا��

اليهود اإلفصاح عمن ساعدهم، و�ان هؤالء المساعدون
� خطر� ُمحدق. غ�� اليهودي لن �خ�

والمتواطئون �قعون ��
ا إال إذا قرر مساعدة اليهود. ش�ئ�

� الُمس�شار
عندما قررت إدارة شع�ة الحزب النازي ُممثلة ��

االقتصادي دكتور موللر ُمصادرة متجر الفا�هة المملوك لأل�ة
، عندها توجهت جدة آنا للمرة األو� إ� زوج � لصالح اآلر���
ي المتجر، فهو اب�تها جورج ف�� (173) وطل�ت منه أن �ش��
ا لدى األ�ة، ول�ن هذە الخطة

�
�عمل هناك ع� �ل حال �اف

لم تفلح، فقد أوضح المس�شار االقتصادي للحزب أنه ال �مكن
قبول نقل مل��ة المتجر إ� "زوج االبنة اآلري" (174)، �ل إنهم
عالوًة ع� ذلك جعلوا جورج ف�� يندم ع� مجرد استعدادە

لمساعدة أ�ة زوجته.
�ع المس�شار االقتصادي متجر الفا�هة من األ�ة �ش�ل أ�ع ان��
كة ُتد� � يوليو من عام 1938- وأعطاە ل��

من المعتاد –��
"ترا�س دان���ا ذات المسؤول�ة المحدودة" (175)
(Transdanubia GmbH) لم تدفع مقا�له سوى م�لغ تافه لم
ا، يتجاوز 9500 مارك، أي ما �عادل مب�عات أسب�ع واحد تق����
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� األ�ة ا سوى تصف�ة المتجر أمام أع�� كة ش�ئ� ولم تفعل ال��
ا جورج � �سكن أعالە. �ما عاقب المس�شار االقتصادي أ�ض� ال��
� (176)، لم

ا: "الجميع �انوا �عرفون ظرو�� ف�� الذي ذكر الحق�
يرد أحٌد أن يوصف �أنه صديق اليهود"، وكـ"صديق لليهود"،
 �ال عمل، فلم يرد أحد أن �عينه �عد

ً
ا �ام� ظل جورج ف�� عام�

أن شهد المس�شار االقتصادي �أنه "�فتقر إ� األمانة
� عام 1939 لدى

 إال ��
ً

الشخص�ة"، ولم �جد جورج ف�� عم�
�� �

أحد معارفه القدا� الذي �ان ُ�صنع منتجات اللحوم ��
ف�لدە (177). ل�ش��

 إنهم ال
ً

واآلن؟ عاتب جورج ف�� زوجته جو�� والدة آنا قائ�
ا، �ل من األفضل أن ُ�مكنهم ال�ذب ع� البول�س ال�ي ُمجدد�
موا �القواعد، أن �طأطئوا رؤوسهم، ولن يتعرضوا � ينصاعوا و�ل��
عندها لألذى. وخالل هذە الُمشادة أخذ جورج ف�� �حزم حقائ�ه
� � العائلة �أ�ملها، وهو (178)، وهو الذي بوسعه أن ُ�ف��
األمر الذي �مكن فهمه ع� أنه تهد�د، غ�� أن والدة آنا �دت
� �انت قد كعادتها غ�� ُمقدرة لخطورة الموقف، ب�نما آنا ال��
ا ك�ف �انت مرت�كة ا ذكرت الحق� �لغت وقتها من العمر 17 عام�
:

ً
� هذە الل�لة قائلة

� هذا المساء، ووصفت الوضع ��
ومضط��ة ��

"�عد جهود ُمض��ة إلقناعه أعلن جورج ف�� ع� األقل استعدادە
.(179) " ألن يهاتف حل��

و�انت هذە فرصة حل�� أن يوضح له الخطر الذي �حدق
�عائلته اليهود�ة وأن ي�ن�ه عن إنهاء تضامنه مع العائلة، وقالت
ا مناقشة هذە األمور ع� الهاتف، ا إنه: "لم �كن ممكن� آنا الحق�
�ل �ان عليهم الحذر �س�ب التنصت ع� الهواتف. فهّدأ الس�د
� وطلب لقاءە عندە للحد�ث �التفص�ل حول

الطب�ب زوج والد��
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هذا األمر"، و�انت ن��جة ذلك �ما ذكرت آنا "أنه توجب ع�
الس�د الطب�ب مساعدة الجميع (180) و�دالء النصح �خصوص
معالجة جميع األمراض وحول �ل مخ�أ جد�د و�ل أمر إداري

ا ع� ذلك �مفردە". � لم �كن قادر�
جد�د، ألن زوج والد��

ا ًة اخت�� أ�ض� ا، ف�عد جدة آنا م�ا�� ثم توالت األحداث ��ع�
عضو آخر من عائلتها هو ابن س�س�ل�ا رودن�ك من زواجها
 جم�ل المظهر

ً
األول، أي إنه خال آنا غ�� الشقيق، و�ان رج�

�ن من عمرە وله � رودن�ك لم يتجاوز الرا�عة والع�� ُ�د� مارت��
� استغاللها �أن وجد مأوًى له

ة نجح اآلن �� معارف �سائ�ة كث��
�ش (181) وزوجة أخيها � منهما: ه�لد�جارد أول�� لدى اث�ت��
� منطقة ف�لمرسدورف،

جر �� � العنوان 51أ �ا�لسب��
إيرمجارد ��

. وهكذا � ا من المسجد ذي المنارت�� � والذي ي�عد �ضع دقائق س��
� م�دان أل�كساندر

ل العائلة أع� متجر الفا�هة السابق �� � ً�دأ م��
�خلو من سا�ن�ه؛ لقد أظهرت نصائح حل�� و�لحاحه مفعو�

ا. ق���
�انت آنا تحب خالها غ�� الشقيق الجذاب هذا و�شاركه �عض
� ذلك شأن آنا، و�دأ

ا �الطب شأنه �� ا �ان مهتم� الط�اع، فهو أ�ض�
� أسنان (182) لدى طب�ب ُ�د� ا ل�صبح ف�� عام 1938 تدر���
ا �استخدام لقب طب�ب دكتور جرون�اوم لم ُ�سمح له الحق�
� لد�ه تقن�ة أسنان �ل ممارس أسنان، وقد تعلم مارت��
ال�او�شوك والمعدن والجسور (183) وكذلك تص�يع أطقم

األسنان من ال�الدون .
اير من عام 1939 �عد أن � ف��

� لقطع تدر��ه �� ثم اضطر مارت��
� نوفم�� من عام 1941 لم

شدد الناز�ون من قوان�نهم، و��
� أحد مصانع الصاج

�ذهب إ� العمل اإلج�اري المفروض عل�ه ��



81

ج �
ي (184)، ح�ث �ان بوسعهم ترح�له من � � منطقة فا�سي��

��
� أي لحظة، وهو لم ُيرد أن ُ�سهل األمر ع� ُمضطهد�ه

هناك ��
إ� هذە الدرجة.

�ش وزوجة أخيها � لدى الس�دة أول��
� كسا�ن إضا�� عاش مارت��

ا، عن ط��ق دون �طاقة تم��ن، وتدبر أمورە �ما �ان �فعل دائم�
ا ا مستعار� ا اسم� تنظ�م عمل�ات ته��ب ل�ضائع مختلفة ُمستخدم�
ا �ان يهرب الخيوط الح����ة ا (185)، فأح�ان� �ما ذكرت آنا الحق�
ا السجائر من أث�نا � السوق السوداء وأح�ان�

من براغ و���عها ��
. وقد �

� �انت تحصل عليها ه�لد�جارد من الج�ش األلما�� وال��
� �عض األش�اء الثمينة لدى العد�د من معارفه؛ أخ�� مارت��
ا لوالدە المتو�� وساعة ج�ب ذهب�ة ا نف�س� ا ال��ا وخاتم� �ام��
(186). وأخذ اآلن ي�يع هذە األش�اء بثمن �خس الواحد تلو
� واآلخر �ان �مر عل�ه أوتو ب��ا مساعد الجدة � الح�� اآلخر، و���
� و�عط�ه �عض المال والسجائر (187) "وعندما ُتلم

الو��
ا المساعدة � ضائقة �ان يتصل �الس�د الطب�ب طال�� �مارت��
ا. ا ما �ساعدە" �ما ذكرت جو�� والدة آنا الحق� (188)، و�ان دائم�

� الساعة السادسة
عندما طرق رجال البول�س ال�ي ال�اب ��

ا الصطحاب الجدة ق�ل لهم إنها مسافرة (189)، فأخذوا ص�اح�
�
وا والديها ع� الحد�ث. �� ة، ر�ما ل�ج�� � ة وج�� آنا معهم لف��

� الحد�ث �استفاضة عن
ا �� السنوات التال�ة لم ترغب آنا أ�د�

هذە التج��ة، �ل ذكرت فقط أن رجال البول�س ال�ي
� مغادرة ألمان�ا �أ�ع ما �مكن.

استج��وها وألحوا عليها ��
� حالة

ا، وقالوا لها إنه �� ا أنهم حذروها أ�ض� �ما ذكرت آنا الحق�
امها بهذا األمر فسوف ينقلونها إ� الم�ان المناسب � عدم ال��

.(190)
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أدرك حل�� أن الفتاة نجت �ال�اد هذە المرة وأن موقفها صار
ا للغا�ة، إنها تحتاج مخ�أ، وقد رأى حل�� بنفسه �عد حرج�
ا � أحدثها جورج ف�� أن أ�تها لن تكون عون� ة" ال�� "الجل�ة ال�ب��

ا لها. � كب��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� � بي�ش "امتلك حد�قة �منطقة شونا���
(149)- قارن جا��

ان اليهود وعودتهم ". االختفاء اإلداري للج�� � ل�� التا�عة ل��
الصع�ة، فرانكفورت/ ني��ورك 2006 ص 101.

(150)- قارن تق��ر لجو�� ف�� بتار�ــــخ 26 س�تم�� 1945،
ا ألقوال أرش�ف �اد فاش�م. M. 31، 12582 جاء التار�ــــخ وفق�

� م�ان آخر ص 101.
بي�ش، الحد�قة �شوناش، ذكر ��

(151)- تق��ر آلنا بتار�ــــخ 10 يوليو 1945، أرش�ف �اد فاش�م
.M. 31/ 12582

(152)- قارن تق��ر لجو�� ف�� بتار�ــــخ 26 س�تم�� 1945،
أرش�ف �اد فاش�م M. 31/ 12582، بي�ش، الحد�قة

� م�ان آخر ص 104.
�شونا�ش، ذكر ��

(153)- قارن نفس المرجع.
ي جوتمان. (154)- قارن خطاب جو�� ف�� له��

، � (155)- قارن ملف التع��ضات لس�س�ل رودن�ك LABO برل��
.Bl.C8 25535 سجل رقم

اير 1940، (156)- مدونة لوزارة الخارج�ة بتار�ــــخ 23 ف��
.R13637 األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة



83

� �ص�غة ال�تا�ة � �عض مذكرات الشهود الوقتي��
(157)- توجد ��

ا "فولسبورج"، للص�غة ال�تاب�ة الصح�حة انظر الخاطئة أ�ض�
األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة R27262 (ختم طب�ب
� وزارة الخارج�ة والبول�س المعسكر أو المراسالت ال�تاب�ة ب��

ال�ي "ج�ستابو").
� مدونة الس�د فرنر أوتو فون هن�ينج م�عوث

(158)- وجد ��
ق لوزارة الخارج�ة بتار�ــــخ 5 أ�ت��ر 1939 نصها:"يو�ل ال��
للبول�س ال�ي اخت�ار من �قومون �عمل�ات االعتقال".

.R27262 األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة

ا) بتار�ــــخ 4 د�سم�� (159)- �سج�ل لوزارة الخارج�ة (��
.R27262 1939، األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة

(160)- قارن م�ات�ة فرنر أوتو فون هنت�ش إ� سكرت�� الدولة
فورمان، بتار�ــــخ 5 أ�ت��ر 1939 وكذلك م�ات�ة الجمع�ة
� لـ هنت�ش بتار�ــــخ 28 أ�ت��ر 1939، �ال ل�� اإلسالم�ة ب��

.R41394 و AA األرش�فان الس�اس�ان
(161)- م�ات�ة مدير منظمة الخارج AO لحزب الناز�ة إ� رئاسة
� بتار�ــــخ 9 نوفم�� 1939، وكذلك م�ات�ة وزارة طة برل�� ��

الخارج�ة إ� البول�س ال�ي "ج�ستابو" بتار�ــــخ 17 نوفم��
.R27262 1939، األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة

(162)- تم إطالق �اح الدكتور حل�� �أول شخص، ح�ث
� ح�ث � المسلم�� � إبرام ت�ادل من خالل الد�لوماسي��

وفق ��
� الذين مرضوا داخل � من األلمان المسجون�� ُ�سمح لشخص��
السجن مثلما �انت الحال �ال�س�ة له �مغادرة الح�س للعالج

ا. مدونة سكرت�� ء أ�ض� � ومقا�ل ذلك ُ�سمح لحل�� بنفس ال��
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الدولة بوزارة الخارج�ة تودور هاب�شت. بتار�ــــخ 24 مايو 1940،
.R7620 األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة

(163)- قارن مدونة بتار�ــــخ 29 أب��ل 1941، األرش�ف الس�ا��
.R29863 لوزارة الخارج�ة

(164)- مدونة لـ أدولف ه�س بتار�ــــخ 25 أ�ت��ر 1940،
.R29863 األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة
� مايو 2016.

(165)- حوار مع أحمد فرغ�� ��
(166)- تق��ر لـ آنا بتار�ــــخ 10 يوليو 1945، أرش�ف �اد فاش�م

.12582 ،M 31

(167)- نفس المرجع.
(168)- قارن خطا�ات آنا، أرش�ف عائلة جوتمان.

� �طاقة ضح�ة الفاش�ة، ملف تع��ضات
(169)- قارن صورته ��

، سجل رقم 71761. � ، LABO برل�� جورج ف��
� رودن�ك إ� آنا جوتمان بتار�ــــخ 8 أب��ل (170)-خطاب مارت��

1950، أرش�ف عائلة جوتمان.
، سجل � ، LABO برل�� (171)- قارن ملف تع��ضات جورج ف��

.Bl. C2 71761 رقم
(172)- قارن ب�اتة كوسمالة، المساعدة المشؤومة ونتائجها.
� ب�اتة

� اليهود. من هيئة المتا�عة الناز�ة، �� عق��ة تمي��
): ال�قاء ع� ق�د الح�اة كوسمالة/ �الود�ا ش��مان (النا��
� � ألمان�ا 1941-1945، برل��

تحت األرض. مساعدة اليهود ��
2002 ص 205-221، هنا ص 209 وما �عدها.
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، � ، LABO برل�� (173)- قارن ملف التع��ضات لـ جورج ف��
.Bl. M. 13 ،71761 سجل رقم

(174)- خطاب د مولرز بتار�ــــخ 21 مارس 1938، نفس المرجع
.Bl. E 5

، سجل � (175)- سجل تع��ضات س�س�ل رودن�ك، LABO برل��
.Bl. M 6 25535 رقم

� ل�� للتصف�ة قارن قاعدة الب�انات الخاصة �المصانع التجار�ة ب��
� رودن�ك ، سجل مارت�� � � أرش�ف وال�ة برل��

�� .1945 -1930
ا جان بي�ش "كنت أمتلك ح والتفس�� أ�ض� ش.ذ.م.م. لل��
� م�ان آخر ص 103.

"، ذكر �� � ل�� � شونا�ش التا�عة ل��
حد�قة ��

، سجل رقم � ، LABo برل�� (176)- ملف تع��ضات جورج ف��
.E 11 ،B 29 ،Bl. M 14 71761

.Bl. M 14 (177)- قارن نفس المرجع
(178)- قارن تق��ر لـ آنا بتار�ــــخ 10 يوليو 1945، أرش�ف �اد

.12582 ،M. 31 فاش�م
(179)- نفس المرجع، وذكرت جو�� ع� النق�ض من ذلك أن
، قارن تق��ر � حل�� وجورج ف�� ا ب�� األمر �له تم تنظ�مه تل�فون��
M. لجو�� ف�� بتار�ــــخ 26 س�تم�� 1945، أرش�ف �اد فاش�م
ا إ� ما وصفت 31/12582. إال أن هذا االحتمال ضع�ف اس�ناد�

آنا من حذر شد�د أثناء المحادثات التل�فون�ة.
(180)- تق��ر آلنا بتار�ــــخ 10 يوليو 1945، أرش�ف �اد فاش�م

.M. 31/12582
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، � � رودن�ك، LABO برل�� (181)- قارن ملف التع��ضات لمارت��
.D 28 ،C 10 ،Bl. C 8f. ،23973 سجل رقم

.Bl. M 17 (182)- قارن نفس المرجع

.Bl. E 3 (183)- قارن نفس المرجع
.Bl. M 17 (184)- قارن نفس المرجع

.Bl. D 27-28 (185)- قارن نفس المرجع

.Bl.D 18 (186)- قارن نفس المرجع
.Bl. D 27-28 (187)- قارن نفس المرجع

(188)- تق��ر لـ جو�� ف�� بتار�ــــخ 26 س�تم�� 1945، أرش�ف
.M. 31/ 12582 اد فاش�م�

� د�سم�� 1953، أرش�ف
ة ذات�ة �خط ال�د آلنا �� (189)- س��

، B Rep. 078 رقم 0561 (مخزن الملفات "أ�طال � وال�ة برل��
Bl. هنا Bl. 13-16K ( لم تتم اإلشادة بهم"، طلب لمحمد حل��

.14
، سجل رقم � (190)- ملف التع��ضات آلنا/ LABO برل��

.Bl. C 45 ،52472
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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خطة ج��ئة
�ان ب�م�ان آنا رؤ�ة المشهد من الخارج من دون أن يراها أحد،
� الشوارع، لم �كن أحد �علم أنها

فعندما �انت �س�� �مفردها ��
� لم تكن تحمل نجمة � عائلتها ال��

يهود�ة، ف�� الوح�دة ��
ًاليهود، لم تكن مضطرة لذلك، حدث ذات مرة أن طلب منها
طة و�ان ُ�د� النق�ب لودفيج أن تضع نجمة مأمور مركز ال��

(191)، ول�نها لم تر أي س�ٍب �جعلها �ستج�ب لهذا الطلب.
ا � عندما �انت تذهب من م�دان أل�كساندر إ� �� السفارات س��
ا لليهود �استخدام قطارات ع� األقدام، ألنه لم �كن مسموح�
� ُمنح�� �ع�د، ألن المنطقة المح�طة ببوا�ة

األنفاق، و�س�� ��
براندي�بورج �انت محظورة ع� اليهود، �انت �شاهد الناس
� معاطفهم رقعة قماش صفراء �مرون أمامها

الذين �حملون ��
ا ك�ف �سهل أن يتقمص المرء دور إ�ساٍن آخر، وت�ساءل أح�ان�
� دون أن

ا آخر، أن �كون اإل�سان غ�� مر�� أن ُ�عت�� المرء إ�سان�
، و�انت ت�ساءل عما يتخ�له الناس عنها عندما تمر � �خت��

أمامهم.
� الثان�ة من عمرها، ل�نها لم

� عندما �انت �� لقد جاءت إ� برل��
ا مواطنة ألمان�ة، لذلك �انت ُمس�ثناًة ح�� اآلن من تصبح أ�د�
�عض "اإلجراءات األمن�ة" مثل حمل النجمة اليهود�ة، رغم أنهم
ختموا جواز سفرها �حرف J المخصص لليهود ُمنذ ر�يع عام

.1941
أما والدتها وجدتها فقد حصلتا ع� الج�س�ة األلمان�ة ألنهما
، تزوجت والدتها عقب طالقها � � ألماني�� تزوجتا من مواطن��
� �انت �جورج ف�� صاحب المزاج المتقلب، أما جدتها ال��
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حينذاك أرملة للمرة األو� فقد تزوجت بتاجر الفا�هة اليهودي
� مدينة آراد

م��س رودن�ك، ب�نما ظلت آنا أجن��ة، وقد ولدت ��
� المجر ورومان�ا. � المنطقة الحدود�ة ب��

��
لذلك لم �طلب رجال البول�س ال�ي من آنا التوجه إ� نقطة
� � ترح�ل يهود برل��

� المع�د اليهودي عندما �دؤوا ��
التجمع ��

ا لجدتها، �ل طلبوا منها التوجه إ� القنصل�ة الرومان�ة،
�
خالف

"ق�ل إنه �جب ع� األجانب مغادرة ال�الد" (192)، هكذا
ا، وكتب لها البول�س ال�ي أن عليها ختم جواز حكت آنا الحق�
� القنصل�ة لمغادرة ألمان�ا والتوجه إ� رومان�ا خالل

سفرها ��
ثالثة أ�ام. لم تكن آنا تنوي االنص�اع لهذا األمر (193)، ل�نها
شاهدت ما �حدث مع اليهود األجانب اآلخ��ن الذين �متنعون
�اء المعاناة ُ�سجنون" (194) �ما ذكرت عن المغادرة. "�ان ��
�
… اختف�ت �� � ا لوال أن�� � أ�ض� ا، "و�انوا س�سجنون�� آنا الحق�

الوقت المناسب".
ف�ال من ثالثة طوابق ُ�ح�ط بها سور حد�دي أسود. هناك
قدمت آنا جواز سفرها األزرق المنقوش عل�ه �خط ُمذهب
� مارس من

ً"ممل�ة رومان�ا، جواز سفر لألجانب". �ان ذلك ��
� حما�ة

� لم �قدم جواز السفر الروما��
� الما��

عام 1942. ��
ُتذكر لها كيهود�ة، أما اآلن فقد أصبح �ال ق�مة ع� اإلطالق،
� نوفم�� من عام

ا �� ح�ث وافقت الحكومة الرومان�ة شفه��
ا وقالت � أ�ض� � قتل اليهود الروماني��

1941 ع� ن�ة الرايخ األلما��
إنها لم تعد مهتمة ب�عادتهم إ� رومان�ا (195).

ا �ان موظف القنصل�ة الجالس خلف السور الحد�دي شخص�
 لها أال �سافر إ� رومان�ا مهما

ً
ا ونصح آنا عند الختم قائ� ودود�
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ا ا ُمحقق� ا وس�كون موتها أمر� حدث، ألنها لن تصل إ� هناك أ�د�
.(196)

قالت آنا: "لم يبق أما�� من حلٍّ سوى االختفاء" (197)،
وقالت: "سمعنا أنهم ال يرسلون اليهود إ� رومان�ا، �ل ينقلونهم

� بولندا" (198).
إ� المعسكرات ��

� بها عن األنظار، ال
� ط��قة تخت��

فكرت آنا مع دكتور حل�� ��
�مكن أن تذهب إ� م��ضة دكتور حل�� المتعاونة ف��دا
ة شتورمان، فهذە الفرصة لم تعد متاحة، ألن هذە الس�دة الفق��
�لغت غا�ة جهدها ُمنذ أن استضافت س�س�ل�ا جدة آنا. "أينما
� غاب السالم (199)، لقد �شاجرت مع جميع

حلت جد��
� ضيق،

� استق�لتها"، هكذا وصفت آنا الوضع �� العائالت ال��
و�ان هذا األمر يث�� حنقها و��اد �دفعها إ� الجنون: "�انت
" (200)، هذا ما � خب�ثة ووقحة ولم �ستطع إغالق فمها اللع��
ا: "و�� �ذلك ذكرته عنها ح�� �عد انتهاء الحرب وقالت أ�ض�
ا، و�ان ع� الس�د �انت ُتعرض من استق�لها للخطر أ�ض�
الطب�ب االهتمام �األمر وال�حث عن حلول". وهكذا ضاعت

هذە الفرصة ع� آنا.
ا أن �انت جدة آنا ط�لة ح�اتها س�دة أعمال، �ان عليها دائم�
ء �صال�ة وأال تعتمد ع� قول أحد، ولوال ذلك �

تحسب �ل ��
ا فخورة ، �انت دائم� � � برل��

� مجتمع األعمال ��
ما �انت لتصمد ��

"بهمتها الحد�د�ة وحرصها الشد�د" (201). ول�ن من �ان
ا أن الصغار � �انت تخ�� دائم� �صدق أن هذە المرأة ال��
ا دونها (202)، من �ان �صدق أن هذە المرأة س�موتون جوع�

� مخ�أ ال �ستطيع أن تفتح فمها؟
�الذات ستظل سا�نة ��



90

ض أن �ظن نقلتها ف��دا شتورمان إ� أختها، وهناك �ان ُ�ف��
ان أن هذە الحجرات غ�� مأهولة (203)، وهكذا �ان عليها الج��
أن تتوافق مع هذا السقوط، ق�ل سنوات قل�لة �انت س�س�ل�ا
ة � تجارة دول�ة كب��

ا تتح�م �� رودن�ك ال�الغة من العمر 67 عام�
أس عائلة غن�ة، واآلن عليها االست�انة �الشبح. وت��

� المساعدة؟ "لم �فعل أي ر�ما �ستطيع خالها الشاب مارت��
ا �مرارة، ا آلنا"، هكذا اخت�ت والدتها األمر الحق�

�
ء إطالق �

��
� السوق السوداء وله معارف

خالها الذي �مارس تجارة م��حة ��
� نفسه. لم �كن �مقدور والدة آنا أن

ون، لم �فكر إال �� كث��
� "لم �ستوعب ت�فه هذا، ول�نها الحظت بواقع�ة أن مارت��
�
� نها�ة المطاف" (204). ر�ما �انت هناك ��

�عد �سأل عنهم ��
ا �عضها مع ا وتضامن� تلك األوقات العص��ة عائالت أ��� ق���

�عض، ل�ن عائلتها لم تكن منها.
" �

تتذكر آنا تلك األ�ام وتقول: "ثم �دأ البول�س ال�ي �طارد��
(205). إ� أين تهرب؟ �انت غاض�ة من جدتها ومن خالها

. � والدتها فتوجهت إ� حل��
وخاب ظنها ��

ها الناس � الشارع فكرة ُمغ��ة: أن �عت��
ا �انت تراود آنا �� أح�ان�

ا آخر، أن تتل�س شخص�ة غ���ة فتصبح غ�� مرئ�ة أمام شخص�
� وضح النهار. تطلع حل�� إ�

� عن األنظار ��
� الجميع، تخت�� أع��

آنا: هذا الشعر األسود ورثته عن أمها، وعيناها السوداوان
 �عد، �ل صارت شا�ة، ل�ن

ً
 وطاقة، لم تعد طفلة

ً
ُ�شعان حي��ة

ما زالت تظهر هذە الغمازات ع� وجن�يها عندما تضحك.

م�� تحولت أف�ار آنا هذە إ� خطة؟ ر�ما ح� لها حل��
� عا��  ب��

ً
تفاص�ل اتفاقه مع النظام عندما �ان ُمعتق�
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�� �
ا ع� ع�ادة خاصة �ه �� 1939/1940، لقد حصل ُمجدد�

ا عن � 7 شارع �ايزر نائ��
شارلوت�نبورج، ح�ث ُسمح له �العمل ��

� ُ�د� دكتور ف�د�كيند اسُتد�� إ� الحرب، و�ذلك
طب�ب ألما��

� المجتمع وأصبح �مقدورە كتا�ة
د حل�� ح��ته وم�انته �� اس��

الوصفات والتقار�ر الطب�ة. �انت تنقصه ُمساعدة، و�الطبع ال
�مكن أن تكون يهود�ة هذە المرة، ح�ث ُ�حظر ع� اليهود
، ول�نه �ستطيع تقد�مها �مساعدة � عالج المر�� اآلر���
ا، و�ذلك تحولت الفتاة اليهود�ة إ� ُمسلمة، هذا أ��� إقناع�

ُمسلمة وتحولت آنا إ� ناد�ة ب�ت أخت الس�د الطب�ب.
10 �

، و�� � � شارلوت�نبورج إ� مراقب�ه الحكومي��
وهكذا قدمها ��

مارس 1942 تم إخ�ار البول�س ال�ي أن الفتاة اليهود�ة آنا قد
سافرت، وأ�دت والدة آنا وزوج أمها أنهما أوصالها بنفسيهما
 بتذكرة القطار

ً
إ� القطار المتجه إ� رومان�ا وقدما إ�صا�

(206)، وتنفست آنا الصعداء عندما علمت أن هذە ال�ذ�ة
انطلت عليهم ع� ما ي�دو: "لم �صدق البول�س ال�ي مزاعم

والدي، ول�ن لم �كن لديهم أدلة ضد هذە المزاعم" (207).
�ان اخت�ار اسم ناد�ة فكرة حل�� (208)، �ان األمر �ش�ه إ�
ح عليها ق�ل أن تغ�� شعرها ، واق�� � حد كب�� عمل�ة تب��

� عقلها ح��
�الحجاب للمرة األو� أن �س�� نفسها بهذا االسم ��

� ندى الص�اح ثرة. هذا االسم الجد�د �ع�� ال تفضح نفسها �ال��
� "ُمناد�ة" �الع���ة. أح�ت آنا هذا االسم. �اللغة الفارس�ة و�ع��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
، سجل رقم � (191)- قارن ملف التع��ضات آلنا، LABO برل��

.Bl. C 40 52472
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(192)- تق��ر آلنا بتار�ــــخ 10 يوليو 1945، أرش�ف �اد فاش�م
.M 31/ 12582

ة ذات�ة �خط ال�د آلنا، د�سم�� 1953، أرش�ف (193)- قارن س��
� B Rep. 078 رقم 0561 مخزن الملفات "أ�طال لم وال�ة برل��

.Bl. 13-16 ( تتم اإلشادة بهم"، (طلب محمد حل��
ة ذات�ة كت�تها آنا بنفسها بتار�ــــخ 1 نوفم�� 1945، (194)- س��

.M. 31/ 12582 أرش�ف �اد فاش�م
� رومان�ا" 1940-

(195)- قارن رادو ايوان�د "الهولوكوست ��
1944، ش��اغو 2000، ص 270-259.

ة ذات�ة �خط ال�د آلنا، د�سم�� 1953، أرش�ف (196)- قارن س��
� B Rep. 078، رقم 0561 (مخزن الملفات "أ�طال وال�ة برل��

.Bl. 13-16 ( لم تتم اإلشادة بهم"، طلب محمد حل��
(197)- تق��ر آلنا بتار�ــــخ 10 يوليو 1945، أرش�ف �اد فاش�م

.M. 31/ 12582
� د�سم�� 1953، أرش�ف

ة ذات�ة �خط ال�د آلنا �� (198)- س��
� B Rep. 078 رقم 0561 (مخزن الملفات "أ�طال لم وال�ة برل��

.Bl. 13-16 ( يتم اإلشادة بهم" طلب محمد حل��
(199)- تق��ر آلنا بتار�ــــخ 10 يوليو 1945، أرش�ف �اد فاش�م،

.M. 31/ 12582

(200)- نفس المرجع.
ة ذات�ة كت�تها س�س�ل رودن�ك �ذاتها بتار�ــــخ 5 (201)- س��
� C Rep. 118-01 رقم نوفم�� 1945، أرش�ف وال�ة برل��
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.35340
� مات�سون إ� آنا جوتمان بتار�ــــخ 10 (202)- قارن خطاب ه�ل��

س�تم�� 1948، أرش�ف عائلة جوتمان.
� بي�ش "كنت أمتلك حد�قة �شونا�ش التا�عة

(203)- قارن جا��
ان اليهود وعودتهم الصع�ة، ". االختفاء المدبر للج�� � ل�� ل��

فرانكفورت/ ني��ورك 2006 ص 104.
(204)- تق��ر آلنا بتار�ــــخ 26 س�تم�� 1945، أرش�ف �اد فاش�م

.M. 31/12582
ة ذات�ة �خط ال�د آلنا بتار�ــــخ 1 نوفم�� 1945، (205)- قارن س��

12582. /M. 31 / أرش�ف �اد فاش�م
� د�سم�� 1953،

ة ذات�ة �خط ال�د آلنا �� (206)- قارن س��
� b Rep. 078 رقم 0561 (مخزن الملفات " أرش�ف وال�ة برل��
، Bl. 13-16 هنا أ�طال لم يتم اإلشادة بهم"، طلب محمد حل��

ص 14 وما �عدها).
.Bl. 14 (207)- نفس المرجع

(208)- حوارات مع �ارال جوتمان غ���س�ان و�شارلز جوتمان
� س�تم�� 2016.

��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� الجميع االختفاء أمام أع��
ا �انت �شد طرحة الرأس فوق شعرها مثل مظلة (209)، ص�اح�
ق�ل أن ت�ناول طرفها وترم�ه ع� كتفها، �الطبع لم �كن ذلك
ا، ل�نه �ان فكرة ج�دة ع� أي حال �ما الحظت آنا، �ان ور�� ��
ا ك�ف أن هذا الحجاب �لفت أنظار الناس عن التطلع إ� عجي��
، عندما يراە الناس ال يركزون ع� �

وجهها، �ان مثل طاق�ة التخ��
ء آخر. �

��
ا (210)، و�� � الس�ارة إ� العمل ص�اح�

�انت آنا ترافق راعيها ��
 منه، وعندما �سألها أحد �فضوٍل

ً
ا ق���ة ل مساًء، �انت دائم� � الم��

طة زائٍد، �ان هو من يتو� اإلجا�ة، وعندما �انت ال��
ال زجاج الس�ارة وُ�ظهرا أوراقهما، � �ستوقفهما وتصيح بهما لُي��
�ان دكتور حل�� ينظر إليهم �عص��ة ظاهرة و�أنه �قول لهم:
طة الس�د الطب�ب صديق وزارة ك�ف ال �عرف رجال ال��
" (أفضل من �مكن استخدامه من � الخارج�ة، "حل�� العر��
�
األجانب لألغراض الدعائ�ة (211))، �ما �انوا �قولون بزهو� ��

وزارة الخارج�ة. ثم �خ�ج لهم من جي�ه �طاقة ه��ته الملونة
المخصصة لألجانب، وقد دبر البنة أخته ناد�ة ورقة مزورة، ر�ما
� زمن

� الذين �دؤوا اآلن �� � المسلم�� من ابنة أحد الد�لوماسي��
الحرب مغادرة العاصمة األلمان�ة الواحد تلو اآلخر. احتاجت آنا
ة فاتحة وشعر أسود مجدول، ر�ما �ان إ� �طاقة لفتاة ذات ���
ة �اف�ة �شأن ا ألن البول�س ال�ي ل�س لد�ه خ�� ذلك �اف��
الوثائق الم��ة وكذلك ألن العائالت الع���ة ال ت�شارك
� م� لقب

ا ما تحمل المرأة �� ورة نفس اللقب، فنادر� �ال��
زوجها.
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� � من در�سدن" (212)، هكذا عرف حل�� الشا�ة ال�� "ابنة أخ��
ح لهم � الس�ارة وهو �دير عي��ه و�أنه ���

تجلس إ� جان�ه ��
ا ما �ش�� إ� واج�اته الملحة � ة، و�ان كث�� ًذلك للمرة العا��
كطب�ب، ب�نما �انت آنا تجلس إ� جوارە ُمتوترًة وتب�سم خج�

� منطقة شارلوت�نبورج.
ا، ثم ينطلقان إ� الع�ادة �� وتأثر�

ا �ان ا، أح�ان� ا شد�د� �� � الجميع ترك�� ب مخ�أ آنا هذا أمام أع��
�
تطل

حل�� يتحدث معها �الع���ة وُتمثل �� أنها تفهم �ل �لمة وترد
� حجرة االنتظار، �انا ي��ادالن

: "أجل"، وتب�سم للمر�� ��
ً
قائلة

ا إنها �انت تتذكر تلك األوقات األ�ار. وقد قالت آنا الحق�
.(213) " : "لقد تعلمُت ال�ث�� وت�دي إعجابها ب��داع حل��
ا أن ا ��عة فهم آنا. �ان عل�ه هو أ�ض� � عجب حل�� كث��

�
وأ

ا ما، ف�ان ُ�مثل أمام البول�س ال�ي دور يتخ�� و�لعب دور�
� مرا�ز ج��لز

" الذي �حلمون �ه �� � � الصديق للناز��� "العر��
� وطنه تحت وطأة االحتالل

الدعائ�ة، دور الم�ي الذي �عا��
� ال�غ�ض �ما عانت منطقة الراينالند تحت وطأة

�طا�� ال��
ا النتصار األلمان

�
، الم�ي الذي يتحرق شوق االستعمار الفر���

ع� قوى االستعمار القد�م.
� موجه إ� الس�ان

� م�شور دعا��
�� (SA) كت�ت كت��ة العاصفة

� البوسنة تقول إن الحلفاء "�سعون إ�
ا �� � خصوص� المسلم��

� التح��ض
"، �ل وذهبوا �� � قتل أ��� عدد ممكن من المسلم��

� أن 232 مليون مسلم رون المسلم��
�
أ�عد من ذلك وأخذوا �ذك

ي واألم���� والفر��� � "�ع�شون تحت االحتالل اإلنجل��
"، وأخفوا �الطبع حق�قة أن األلمان أنفسهم ال ينوون والرو��
ا، �ل �انوا �علنون العكس: "وحدها ألمان�ا ُتقدر ا ُمختلف� ش�ئ�
اإلسالم"، هكذا زعمت كت��ة العاصفة (SA)، "إذا ُدحرت ألمان�ا
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ا!" � أن تص�حوا أحرار�
فستضيع آخر فرصة ل�م أيها المسلمون ��

.(214)
ا إذا لزم األمر، و�ان هذا هو �ان حل�� يتقمص هذە النغمة ج�د�
� ذلك الوقت مع النظام، وقد و� ذاك

� عالقته الج�دة ��
� أمثال هتلر وه�س الزمن الذي �ان �صف ف�ه قادة الناز���
� لهتلر

ثار�ن، �ان اآلن ُ�مثل دور الو�� � أو ال�� وجورنج �المشلول��
� سجن البول�س ال�ي مع

ب�تقان، وقد طور هذە التمث�ل�ة ��
: ُمعلم ال�ال�ه ورئ�س الغرفة التجار�ة وابن � أصدقائه الم����
. وهذا هو الجزء الذي كتمه � المدير ورئ�س اتحاد المسلم��
ا عن جدة آنا الم�ش�كة، لقد �دأ عام 1939 من حل�� احت�اط�
� النظام ينافقهم

زنزانته �كتب خطا�ات النفاق إ� المتنفذين ��
ا عن التقارب مع النظام ��ل �شاط، �ان أحد هذە و�ط��ــهم �حث�
ا ا، وكتب ف�ه مخاط�� ا إ� هتلر شخص�� الخطا�ات موجه�
� هذا

الد�كتاتور �قوله: "فخامت�م" (215). تصنع حل�� ��
الخطاب أنه "�عمل منذ عام 1929 ب�شاط من أجل الحركة
� هجوم معاٍد عام 1931". ووصف حل��

الناز�ة وأنه أص�ب ��
للد�كتاتور معاناة مقاتل نازي قد�م وقال إنه وهو المسلم اضطر
ء إال ألن � � ح�� عام 1933، ال ل�� للعمل �ال مقا�ل وال تعي��
أعداء الحركة الناز�ة –مديري مش�� مواب�ت اليهود– �ان
ا، ح�ث ا محض� ا للسام�ة. �ان ذلك �التأ��د كذ�� ونه ُمعاد�� �عت��
ة االنتظار �انت هذە السنوات الثالث من دون أجر �� ف��
� �ان ع� األط�اء الجدد إث�ات نجاحهم فيها، �ما �ان العاد�ة ال��
� اليهود �حصل من حل�� الذي له أصدقاء يهود و�سكن ب��
� األط�اء المساعدين

ا مثل �ا�� مدي��ه ع� السكن والطعام مجان�
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� ما أرادوا سماعه ح�� و�ن ا، ول�ن حل�� �ان �ح�� للناز��� أ�ض�
ا. ا محض� �ان كذ��

ا � هذە الح�لة أ�ض� � السجن من الم����
انه �� وقد جرب ج��

، ور�ما تعجب حل�� � ا �انطالئها ع� الناز��� وسعدوا جم�ع�
� � ال�دا�ة من مدى نجاحها. �ان قد عرض ع� الناز���

نفسه ��
� ت�ادل األ�ى- وهو لم

-الذين �انوا �أملون ح�� ذلك الوقت ��
� سجن البول�س ال�ي أن �ساعدهم �عالقاته الس�اس�ة

يزل ��
�
�� � � م� ع� إطالق �اح األلمان المعتقل��

المزعومة ��
طه الوح�د أن ُ�طلقوا هم �احه �اإلضافة إ� القاهرة، و�ان ��
� م�ي آخر هو صد�قه رئ�س غرفة التجارة األلمان�ة سج��
� ألمان�ا منذ

؛ الدكتور كوتا الذي �ع�ش �� � الم��ة منذ سن��
وج من ألمان�ة من مدينة دوسلدورف � سنوات ط��لة، وهو ُم��
. �

وله منها ثالثة أطفال و�متلك سلسلة من دور العرض الس�نما��
� وزارة الخارج�ة،

وقد أثار عرض حل�� هذا ردود فعل ُمرح�ة ��
� بورمان مدير ف�عد أن اتصل وز�ر الخارج�ة بنفسه �مارت��

طلق �اح حل�� وكوتا �دا�ة د�سم��
�
مكتب رودولف ه�س، أ

�
�� � ط أن يتمكنا من إطالق �اح األلمان الُمعتقل�� ���" 1939

م� (216) �استخدام نفوذهما وعالقاتهما" (217) �ما
� � تطلع، ومنحوهما لتحقيق ذلك ثالث��

أضافت وزارة الخارج�ة ��
ا ال دا�� لذكر أن أ�ام ا. ول�ن أي نفوذ وأي عالقات؟ تق���� يوم�
ا ��املها � يوم� ع�د الم�الد والعام الجد�د 1939/1940 والثالث��
ا أو �ستخدم أي قناة  واحد�

ً
مرت دون أن �جري حل�� اتصا�

اتصال متاحة.
� القاهرة

� الحق�قة لم تكن له عالقات ج�دة ح�� �أ�ته ��
��

� ا للناز��� ا أنه ظل مناهض� � الحق�قة أ�ض�
ناه�ك عن الساسة، و��
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� لم � التنكر، وخالل تلك األ�ام الثالث��
ح�� و�ن نجح اآلن ��

� م�، �ل ازدادت، مما جعل
�� � اجع أعداد األلمان المعتقل�� ت��

األمور أ��� عب��ة.
� موقف ُمح�ج، فأمروا

� وزارة الخارج�ة ��
أصبح الد�لوماسيون ��

ب�عادة اعتقال حل�� ومالك دور الس�نما (218) �عد مرور
ا، ول�ن حل�� واصل التأ��د ع� م�له للنظام النازي � يوم� الثالث��
أ��� من ذي ق�ل، وقال لوزارة الخارج�ة عام 1939 إنه "الم�ي
� الحزب النازي منذ ع�� سنوات (219)،

الوح�د" العضو ��
�
� محل ترح�ب �� ا أن المسلم�� وقال إن الحزب أوضح سا�ق�
� بورمان سكرت�� الحزب وأن الحزب ي�تظرهم! �ما أوضح مارت��
�
ة ح���ة ذات مرة أن "األلمان من ُمعتن�� ��� �

حزب هتلر ��
� الحزب النازي مثلهم

اإلسالم (220) ُ�مكنهم أن �كونوا أعضاء ��
مثل أت�اع الطوائف المس�ح�ة".

� الحق�قة لم ينضم حل�� للحزب النازي قط، و�انت
ول�ن ��

هذە المعلومة ال�اذ�ة حساسة للغا�ة، ألن ال�ذ�ة انكشفت
ا، فقد استعلمت وزارة الخارج�ة لدى إدارة الشع�ة الح���ة ��ع�
عنه (221)، ومن العج�ب أنه لم ُ�عاقب ع� هذە ال�ذ�ة، ر�ما
�
� وزارة الخارج�ة من ادعائه هذا ورأوا ف�ه م�الغة ��

ضحكوا ��
ات�جيو الحزب � صديق أللمان�ا. لقد �ان اس�� التقرب من أجن��
، ور�ما رأوە � � غا�ة الحرص ع� كسب والء المسلم��

النازي ��
� التقرب إليهم، ح�� ولو ع� ا أن �د�� أحد المسلم�� ا ج�د� أمر�

حساب الحق�قة.
� لفون إ� الناز��� � � ي�� لقد �ان �عض معارف حل�� من المسلم��

ا و�تق��ون منهم، �ل و�انوا �كسبون النقود عن ط��قة حق�
" � "كفا��

ترجمة الم�شورات الدعائ�ة أو كتاب هتلر التح����
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� �
إ� الع���ة، رغم أن هتلر نفسه عندما سُئل عن شتائمه ضد
ا � كتا�ه الذي صدر ق�ل 15 عام�

� العجزة" �� "تحالف المسلم��
وافق ع� "غض الطرف عن ترجمة �عض المواضع غ��

� ظل األوضاع الس�اس�ة الحال�ة �النظر إ� شعور
المناس�ة ��

�
الشعوب الع���ة" (222). ولم �كن حل�� هو المسلم الوح�د ��

ا شارك الجميع ، فع� األقل ظاه��� � � الذي �دأ خداع الناز��� برل��
 دكتور ع�د هللا إمام مسجد ف�لمرسدورف

ً
، مث� � � لع�ة الناز���

��
� تحمل عنوان "ماذا قدم اإلسالم � خطبته ال��

اس��دل ��
�ة" �لمة "الد�مقراط�ة" ب�ساطة ��لمة "المجتمع لل���
(Moslemische Revue" (224" مجلة �

" (223)، و�� � الشع��
� منح الفرص أ��� ألولئك الذين �عتقدون بوجود �شا�ه ب��

اإلسالم والناز�ة، وهو ما �ان �سعد وزارة الدعا�ة الناز�ة.
� المسجد �دأ ُمعتنقو اإلسالم

ا، ف�� ا حق�ق��
�
ا �ان ذلك نفاق أح�ان�

الجدد من األلمان، ممن ي�تمون عن اقتناع لمنظمات يهود�ة
ا ال�د العل�ا، مثل ف���س "ح�مت" �اير، �دأت تكون لهم تدر�ج��
ا �ان األمر � مجلس اإلدارة، وأح�ان�

و�دأت األغلب�ات تتغ�� ��
ا ع� � ظل ُمحافظ�

مجرد م�ح�ة، ألن المسجد رغم هذا التخ��
ال�اتب اليهودي هوجو "حامد" ماركوس �مدير تنف�ذي له،
ا �عد عام 1935 وعهد المسجد إ� هذا ال�اتب اليهودي أ�ض�
ا ودبرت له نها�ة جمة القرآن والتعليق عل�ه ودعمه مال�� ب��
ة سفر إ� أل�ان�ا المسلمة ومنها ا تأش�� المطاف عام 1938 ��
وا � المن�� عندما ���

�طان�ة (225)، و�ان �ع�ش �� إ� الهند ال��
ترجمته للقرآن عام 1939 وقدموها ��ل فخر، وألس�اٍب
س�اس�ة اضطروا إ� �س�ة هذا العمل الذي �مثل أول ترجمة

ينجزها ُمسلم إ� أشخاص آخ��ن (226).
ً
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� سن والدها.
�� 

ً
، �انت ترى رج� عندما �انت آنا تنظر إ� حل��

�
� الد�سالوس بوروس �عد الطالق ��

لقد وعد والدها الحق���
� � برل��

� �ل عام ل��ارة اب�ته، ول�نها لم ترە �� � مرت��
رومان�ا أن �أ��

� الثالثة من عمرها (227). �انت
إال مرًة واحدًة عندما �انت ��

، لها غرفتها الخاصة و�انت تحب أوضاعها ج�دة عند حل��
ا  أ�ض�

ً
الطبخ فتولت �� شؤون المطبخ (228)، �ما �انت �ارعة

ا ع� وفاق � األعمال ال�دو�ة مثل الغزل والتط��ز، و�انت أ�ض�
��

ا، �ان عمر إ��� ، عاش ثالثتهم س��� مع إ��� خطي�ة حل��
�
ا، و�� اآلن –عام 1942- �� عندما ُخط�ت إ� حل�� 23 عام�

�ن من عمرها. السادسة والع��
ا اضطرت � هذە التمث�ل�ة، ف�� أ�ض�

وقد شاركت إ��� �دورها ��
ة � األصل مقاومتهم. خالل ف��

لخدمة أولئك الذين �انت تود ��
ا عل�ه، اعتقال البول�س ال�ي لحل�� �انت إ��� خائفة جد�
ة الناز�ة ول�نه ألمح لها �ما عليهما فعله، فتصنعت الن��
وساعدته قدر استطاعتها، فكت�ت إ� وز�ر الخارج�ة فون
وب تقول: "فلتغفروا �� إن تقدمت بهذا الرجاء الحار ر��ين��
لفخامت�م �أن تعرضوا االلتماس الُمرفق ع� زع�منا الُم�جل"

.(229)

وطل�ت منهم أن �عفوا عن حل�� "الُمخلص للحكومة الناز�ة"،
و�ان حل�� قد �سق معها اخت�ار هذە ال�لمات، فكت�ت إ��� إ�
هتلر: "لقد عمل دكتور حل�� من أجل الحزب النازي منذ عام
� الحزب… من أجل�م

ب من مناو�� 1929 وتعرض ذات مرة لل��
س�دي الزع�م!" (230).

� إنقاذ نفسه وحما�ة آنا ُمرت�طة �استمرار
�انت فرصة حل�� ��

� صديق للنظام، و�ان ب�م�انهما التحرك �ح��ة االنط�اع �أنه عر��
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� � � ع
طالما ظلت هذە الواجهة موجودة، ح�� �عد أن انتقل مركز
ا منهم، إذ من �دا�ة أغسطس � ل�كون ق���� ترح�ل يهود برل��
ح�ل تنطلق من محطة قطارات 1942 لم تعد قطارات ال��
� مواب�ت ع�

� جرون�فالد، �ل من محطة ال�ضائع ��
ال�ضائع ��

. وقد انطلقت ا ع� األقدام من شقة حل�� � �عد �ضع دقائق س��
رحلة من هناك إ� مدينة ر�جا بتار�ــــخ 15 أغسطس 1942 وع�
�
ا، حينها �انت آنا �سكن عند حل�� �� متنها 997 شخص�

� الخامس من س�تم�� انطلقت رحلة أخرى إ� ر�جا
مواب�ت، و��

� 26 س�تم�� رحلة ُتقل 1049 إ�
ا، و�� وع� متنها 796 شخص�

�
ا، و�� � 19 أ�ت��ر قطار إ� ر�جا �حمل 959 إ�سان�

راس�كو، و��
ا، �انوا 26 أ�ت��ر قطار إ� ر�جا وع� متنه 798 شخص�
ا �جمعون اليهود و�صفونهم و�نقلونهم إ� ح�ث ُ�قتلون، أح�ان�
�ان بوسع المرء سماع الضجيج وال�خات، �انت األمور
� الوقت نفسه زاد البول�س ال�ي من

� مواب�ت، و��
ُمرت�كة ��

� �أن �دأ �كشف أما�ن تجمعهم و��ذل ضغطه ع� الُمختف��
� �ستهدفهم. � حمالت المداهمة ال��

ا أ��� �� جهد�
 من نوفم�� 1942 �انت الوجهة الوح�دة لقطارات

ً
و�دا�ة

� 29 نوفم�� 1942 انطلق قطار
�� ، � ح�ل �� ُمعسكر أوشفي�� ال��

� 9 د�سم�� قطار
ا، و�� من مواب�ت إ� هناك ُ�قل 998 شخص�

� 2 يناير
ا، و�� � 14 د�سم�� 815 شخص�

ا، و�� ُ�قل 994 شخص�
13 �

� 29 يناير 1004 أشخاص، و��
ا، و�� 1943 1196 شخص�

اير � 26 ف��
ا، و�� اير 997 شخص� � 19 ف��

ا، و�� اير 952 شخص� ف��
� من

� الثا��
ا، و�� � األول من مارس 1722 شخص�

ا، و�� 913 شخص�
�
ا، و�� � الثالث من مارس 1726 شخص�

ا، و�� مارس 1756 شخص�
� السادس من مارس 665

ا، و�� الرابع من مارس 1120 شخص�
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� 19 أب��ل 681
ا، و�� � 12 مارس 941 شخص�

ا، و�� شخص�
� 17 مايو 406 أشخاص. عندما �انت آنا تغادر

ا، و�� شخص�
 أم

ً
ا أن �انت ستعود ثان�ة لها به��تها الُم��فة لم تكن تعلم أ�د� � م��

� الشارع فقد
ال، إذ لو تعرف عليها أحد من ح�اتها الماض�ة ��

� أي وقت.
�فتضح أمرها ��

� ع� � �حثه عن اليهود المختف��
لم �عد البول�س ال�ي �عتمد ��

ا " وحسب، �ل جند يهود� � �ن من "المجتمع الشع�� الُمخ��
وا نجاتهم �الخ�انة، ول�نهم ا فقراء اش�� لل�حث (231)، أناس�
ا. و�الذات ف�دور ف��دالندر المدعو تلوا نها�ة األمر أ�ض�

ُ
ق

"�القا�ض" (232)، الذي ُ�قال إنه كشف ما �صل إ� 300 من
، لقد ازداد �شاط الُمطارِدين. � اليهود الُمختف��

� شخص�ة "ناد�ة" طالما صمدت عمل حل�� و���� ع� تحس��
هذە الواجهة، �ل أ��� من ذلك، �انا �خاطران �ح���يهما
المحدودة، فال أحد �علم إ� م�� �حتفظان بهذە الح��ة. وقد
� أتاحها لهما الناز�ون ا آخ��ن �استخدام الوسائل ال�� أنقذا أناس�

كطب�ب ومساعدة طب�ب.
� منطقة شارلوت�نبورج كت�ا إجازات مرض�ة

� ع�ادتهما ��
ف��

ا لعمال السخرة، وأ�دا لأللمان أن هؤالء قد �لغ بهم المرض م�لغ�
� النها�ة

� األعمال ال�دن�ة الشاقة، و��
�منع من االستعانة بهم ��

� المقاومة الشعب�ة، و��
شهدا �أن ال�عض ال �صلح للخدمة ��

� �شتعل �شدة، وتا�عا عالج � ال�� � برل��
ة المت�ق�ة �� القوة األخ��

ا ع� البول�س ا (233)، وهو األمر الذي لم �عد خاف�� اليهود ��
� ز�اراتهم الصاخ�ة. "س�كون الس�د الطب�ب

ا �� ال�ي وصار س���
ا ل�م ع� الفور!" هكذا �انت "ناد�ة" تطمئنهم بود، ُمتاح�

ً"لحظة واحدة فقط، سأح�� ل�م الس�د الطب�ب".
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� �دينان �الوالء للدولة  خطرة �مسلَم��
ً
ا م�ح�ة �انا ُ�مثالن س���

� ذلك مجرد شكوك البول�س ال�ي
الناز�ة، ولم �كن الخطر ��

فيهم، �ل �ان الخطر األ��� عندما �دأ البول�س ال�ي �صدق
�المهما.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(209)- حوارات مع �ارال جوتمان غ���س�ان و�شارلز جوتمان
� س�تم�� 2016.

��
(210)- نفس المرجع.

(211)- مدونة وزارة الخارج�ة بتار�ــــخ 29 أب��ل 1941،
.R 29863 األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة

� د�سم�� 1953، أرش�ف
ة ذات�ة �خط ال�د آلنا �� (212)- س��

� B Rep. 078 رقم 0561 (مخزن الملفات "أ�طال مقاطعة برل��
لم تتم اإلشادة بهم"، طلب محمد حل�� Bl. 13-16) هنا 15
�
وكذلك حوارات مع �ارال جوتمان غ���س�ان و�شارلز جوتمان ��

س�تم�� 2016.
(213)- حوارات مع �ارال جوتمان ج���س�ان و�شارلز جوتمان

� س�تم�� 2016.
��

(214)- كت�ب "المسلمون"، عام 1944 �التق��ب، أرش�ف
الوال�ة، األرش�ف العسكري RS 3-39/1 مقت�س من داف�د
�دج، موتاد�ل "اإلسالم وحرب ألمان�ا الناز�ة"، �ام��

ماساشوس�س/ لندن 2014 ص 250.
(215)- م�ات�ة حل�� إ� هتلر بتار�ــــخ 8 د�سم�� 1939،

.R27262 األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة
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� بورمان بتار�ــــخ 19 نوفم�� 1939، (216)- مدونة لمارت��
.R27262 األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة

(217)- م�ات�ة وزارة الخارج�ة إ� البول�س ال�ي "ج�ستابو"
بتار�ــــخ 17 نوفم�� 1939، األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة

.R27262

ة من 8 د�سم�� 1939 ح�� 5 يناير (218)- ق�� حل�� الف��
� ح��ة. مدونة ألف��د ه�س بتار�ــــخ 24 أ�ت��ر 1940

�� 1940
وكذلك مدونة بتار�ــــخ 29 أب��ل 1941، األرش�ف الس�ا��

.R29863 لوزارة الخارج�ة
13.13.1939 � (219)- م�ات�ة حل�� إ� القنصل دكتور م�ل��

.R27262 األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة ،(sic)
(220)- م�شور رقم 124/43، المركز الرئ�س للزع�م (الفوهرر)

.NS 6/342 � بتار�ــــخ 2 س�تم�� 1943، أرش�ف وال�ة برل��
(221)- قارن الصح�فة الجنائ�ة الس�اس�ة للعرض ع� وزارة
ة، ، الدائرة الحاد�ة ع�� � ل�� الخارج�ة، إقل�م الحزب النازي ب��
مجموعة الم�ان "فا�كينج" بتار�ــــخ 13 د�سم�� 1939،

.R27262 األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة
(222)- خطاب وزارة اإلعالن إ� وزارة الخارج�ة بتار�ــــخ 12

.R121232 نوفم�� 1936، األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة
� �الناز�ة (223)- قارن مارك داف�د �اير "تصادم المسلم��
� وتحول اليهود إ� اإلسالم ل�� والهولوكوست": األحمد�ة ب��
: الصح�فة األم��ك�ة التار�خ�ة 120 (2015)، �

هوجو ماركس، ��
العدد األول ص 140-171، هنا ص 159.
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(224)- قارن نفس المرجع.
(225)- قارن نفس المرجع ص 160-158.

� أورو�ا،
(226)- قارن مانف��د �ا�هاوزن. حركة أحمد�ة الهور ��

ف�م�الي 2008 ص 77.
(227)- حوارات مع �ارال جوتمان غ���س�ان و�شارلز جوتمان

� س�تم�� 2016.
��

ي جوتمان بتار�ــــخ 12 (228)- قارن خطاب آنا جوتمان إ� ه��
أغسطس 1947، أرش�ف عائلة جوتمان.

وب (229)- خطاب من إ��� أر�ست إ� يواخ�م فون ر��ن��
بتار�ــــخ 16 أب��ل 1940، األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة

.R8045
وب (230)- خطاب من إ��� أر�ست إ� يواخ�م فون ر��ن��
بتار�ــــخ 16 أب��ل 1940، األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة

.R8045
� كوسماال "المساعدة المنك��ة ونتائجها":

(231)- قارن ب�ا��
�
. ب�ا�� �

� اليهود عن ط��ق هيئة المتا�عة الناز�ة، �� عق��ة تمي��
): ال�قاء ع� ق�د الح�اة تحت كوسماال/ �الود�ا ش��مان (النا��
،2002 � � ألمان�ا 1941-1945، برل��

األرض. مساعدة لليهود ��
ص 205-221، هنا ص 209 وكذلك ك��س��ان ديركس.

� � برل��
): اليهود �� � ماير/ هرمان س�مون (النا��

: ب�ا�� �
�� -(232)

� 2000 ص 257-233. 1938-1945، برل��
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� د�سم�� 1953، أرش�ف
ة ذات�ة �خط ال�د آلنا �� (233)- س��

� B Rep. 078، رقم 0561 (مخزن الملفات "أ�طال وال�ة برل��
Bl. هنا Bl. 13-16 ( لم تتم اإلشادة بهم"، طلب محمد حل��

.15
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� ع��ن األسد
��

� قاعات الرقص �ه ح�� عام
فندق سابق فخم �انت ُتقام ��

ا، 1932 حفالت صاخ�ة، اآلن تدهور هذا المب�� الفخم ��ع�
�شت �طرازها الجد�د � الواجهة الُم�لفة لفندق األم�� أل��

ُتخ��
أ��� من مئة حجرة وجناح، و�قوم اآلن رجال الوحدة الوقائ�ة
� هذا المب�� يتم

(SS) ب��ــهم األسود ع� حراسة الفندق. ��
ت�سيق عمل�ات قتل يهود أورو�ا بواسطة رئ�س الوحدة الوقائ�ة

�ش ه�ملر. (SS) هاي��
ًة، و�ان هذا �شت �جوار شارع ف�له�لم م�ا�� �قع شارع األم�� أل��
، فاصطفت ف�ه �

� الرايخ األلما��
األخ�� قد أض� مركز السلطة ��

ا دار المس�شار�ة الخاصة بهتلر، ترفرف أهم الوزارات وف�ه أ�ض�
ف�ه األعالم وتج��ه أساط�ل الس�ارات السوداء. وقد عششت
�ع ف�ه كت��ة الوحدة الوقائ�ة (SS) منذ عام 1934، وأخذت تن��
ا �عد عام، � عام�

الصالح�ات الحكوم�ة والم��د من الم�ا��
� �ل أورو�ا ب�رهابها ومعسكرات الموت التا�عة لها،

ت �� وان���
� جميع

� هذا الفندق �قع مركز التح�م الخاص بها، ��
ول�ن هنا ��

ا تجري عمل�ات التعذ�ب، وامتألت الشوارع األقب�ة تق����
� ز�ــهم المعروف. �اختصار: �ان هذا آخر م�ان

� إليها �� �المنتم��
� ز�ارته عام 1943، أو

ع� وجه األرض ترغب يهود�ة ُمخت�ئة ��
� يهود�ة.

شخص ُ�خ��
دعت الوحدة الوقائ�ة (SS) الدكتور حل�� و"ناد�ة" إ� هذا
الم�ان �الذات. �الطبع �صعب وصف شعورهما عندما توقفت
هما أحٌد عن س�ب االستدعاء، س�ارتهما أمام الفندق، فلم �خ��
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�ل ق�ل لهما فقط إن ع� الس�د الطب�ب الحضور �حقي�ته
ا إحضار مساعدته المسلمة. (234) الطب�ة وعل�ه أال ي�� أ�ض�
� �شت ا�ساب النور ب�� � من فندق األم�� أل��

� الطابق األر��
��

األروقة الُمستديرة، ومأل حل�� و"ناد�ة" �طاقة ال��ارة لدى
، وفعال �ما ق�ل لهما �

حراس الوحدة الوقائ�ة (SS) �ما ي����
تحت أبواب المصعد

ُ
� إ� أع�، ولما ف ورك�ا المصعد متجه��

وجدا نفسيهما وسط مشهد غ��ب: �عض الرجال �قفون
� الحد�ث، و�نصب جل االهتمام ع� رجل قص��

�� � منهمك��
. �ان هذا آخر ما يتوقعه � أحمر الشعر واللح�ة أزرق العين��
� من � �قارب الخمس�� ، فلسطي�� حل�� وآنا: هذا الرجل الملت��
� � الحسي�� ا أسود، إنه أم�� ا أب�ض وجل�ا�� العمر، يرتدي ط��وش�
ة لإلعجاب، وح�� � عام القدس، �ان صاحب طلعة ُمث�� مف��

مرافقوە �انوا يرتدون مال�س أن�قة. ُمنذ نوفم�� من عام 1941
� رجال الوحدة الوقائ�ة (SS) بهذا الوفد المكون من �ضع �عت��
، و�ان � � برل��

ف �� ا ضيوف �� ات من الرجال، �انوا جم�ع� ع��
�
ذلك ر�ما المثال األوضح ع� الحملة الناز�ة لتجم�ل الصورة ��

(235) . العالم اإلسال��
لقد استدعوا حل�� و"ناد�ة" لتقد�م الرعا�ة الطب�ة للسادة
� –هكذا تصور رجال الوحدة � لمسلم�� الضيوف، من مسلم��
� دخول ع��ن

الوقائ�ة (SS) األمر- لم �كن لهما من خ�ار ��
األسد، إذ ك�ف �جرؤن ع� رفض طلب الوحدة الوقائ�ة (SS)؟
�
 ع� نجاحهما ��

ً
ول�ن مجرد دعوتهما للحضور هنا �ان عالمة

� و�دينان �الوالء � للناز��� � صد�ق�� تأد�ة دور�ــهما �مسلم��
للنظام، �القطع لم تكن هناك أي شكوك تحوم حولهما، وح��

اآلن لم �كشف أحد عن قناع آنا.
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ا ع� اليهود، إذ قال ذات مرة �  خط��

ً
� عام القدس رج� �ان مف��

ات � إحدى خط�ه الدعائ�ة: "ُ�مكن مقارنة اليهود �الح��
��

ة لألمراض، عندما تكون �ع�دًة عنا قد �ظنها المرء المث��
حيوانات مسالمة، ل�ن عندما تهاجمنا وت�لونا �األمراض،
فعندها ال تجدي معها إال الوسائل الجذر�ة" (236). لم �كن
� مع األلمان المعادين � العام يتظاهر �التقارب األ�ديولو�� المف��
لليهود، و�نما �ان �مثل هذە األ�ديولوج�ة عن اقتناع. واآلن
� تمثل دور فتاة مسلمة تتحدث الع���ة ع� �عد تقف آنا ال��

أمتار قل�لة منه.
� ل�لة األول من

ا إ� األلمان، ف�� � العام قد لجأ ُم�كر� �ان المف��
� ذلك اليوم الذي كتب ف�ه رجال كت��ة

أب��ل من عام 1933 –��
العاصفة (SA) أمام متجر الفا�هة الذي تمل�ه عائلة آنا للمرة
� تهن�ته � ذلك اليوم قدم المف��

وا من اليهود"- �� األو� "ال �ش��
� ا إن المقاطعة ال�� � القدس وقال ممتدح�

�� �
لسف�� الرايخ األلما��

� العالم
ا �� � ا كب�� ا ودعم� تؤثر ع� ثراء اليهود (237) ستل�� ترحي��

� ال �ملك إال أن ي��د ، وهو �ممثل لمسل�� فلسط�� اإلسال��
� هذا المس�.

الحكومة الناز�ة ��

�
� م� �انت القوات األلمان�ة تقاتل ضد ب��طان�ا العظ� ��

��
�طان�ا � المناهض ل��

� العراق �ان رش�د ع�� ال��ال��
الصحراء، و��

، وتم إسقاطه �عد أسابيع قل�لة فهرب � �طاني�� قد انقلب ع� ال��
� مذ�حة

� العام، ل�ن ل�س ق�ل أن ي�س�ب �� � مثل المف�� إ� برل��
تل فيها نحو 200 يهودي وُدمر فيها

ُ
� �غداد ق

�� � دامت يوم��
� التار�ــــخ �أحداث الفرهود، وقد

ل ف�ما سُ�عرف �� � 900 م��

ُ
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� ح�ث �ان النظام � برل��
تحت لهما األبواب ع� م�اعيها ��

ُ
ف

ا ك�ف �ستخدمهما. النازي �علم ج�د�
� العام قد نال شهرًة معقولة من ق�ل، فعندما هرب �ان المف��
� ب إ� فلسط�� زم�ل حل�� دكتور ل�فكوفي�س �عد تعرضه لل��

ا ا عام� ا ع���� ا�� � العام �قود إ�� � خ��ف عام 1933، �ان المف��
��

�
ا ع� الهجرة اليهود�ة (238)، وعندما وقع �� اض� هناك اع��

� الذ �الفرار � فلسط��
�� �

�طا�� مشا�ل مع سلطات االنتداب ال��
� �عض

ا ب�يران وترك�ا إ� إ�طال�ا، و�ان �� ع�� طرٍق متعرجة مرور�
�
�� � ا إ� برل�� ا، ومن إ�طال�ا نقله هتلر جو� ا ومتخف�� األوقات حل�ق�

السادس من نوفم�� 1941، أي �عد أ�ام قل�لة من �دا�ة عمل�ات
� العاصمة األلمان�ة.

ترح�ل اليهود ��
الط��وش ع�ارة عن ق�عة ع� ش�ل مخروط ناقص ُ�صنع من
الصوف المضغوط (الل�اد) �ه حزمة من الخيوط الح����ة، وهذا
ا لألغراض العسك��ة، ح�ث ال الن�ع من غطاء الرأس ل�س عمل��
� من ال��ــــح أو المطر أو ح�� الرصاص، ول�نه �مكن مرتد�ه

���
المسلم من مالمسة األرض �جبهته عند الصالة. وعندما وصلت
شحنة من هذە الطراب�ش ذات لون أحمر غامق وخيوط ح����ة
� وعالمة الجمجمة من

سوداء وُمحالة �شعار ال�� األلما��
المعدن ع� الجبهة لدى الوحدة الوقائ�ة (SS)، تدخل قائدها
� رسالة

ا وع�� عن اس��ائه من التصم�م، وكتب �� ه�ملر شخص��
�
ا �� عدم الحق�

�
إ� رئ�س جهازە اإلداري أوزفالد بول الذي أ

"
ً

ج أن الطراب�ش "�جب أن تكون غ�� ملونة وأق� قل�� نورنب��
ها �ش�ٍل �اٍف عن طراب�ش األعداء المغار�ة. � ح�� �مكن تمي��
رغم أن المغار�ة المشهور�ن �طراب�شهم األطول ع� اإلطالق لم



111

�كن لديهم �� وال جمجمة، وقال ه�ملر: "هذە األمور الش�ل�ة
� ت�ب�ت الِفرقة". (239)

ى �� ��
�
لها أهم�ة ك

�انت هذە الطراب�ش ُمخصصة لل�لقان، ح�ث جندت القوات
ا � أل�ان� األلمان�ة خالل اجت�احها لهذە ال�لدان عام 1941 مسلم��
� لت�تو، � التا�ع�� � لمساعدتها ع� مالحقة المقاوم�� و�وس�ي��
ضائهم �ش�� الطرق، � اس��

�� (SS) واآلن تجتهد الوحدة الوقائ�ة
ا عن ط��ق تذك�ة المشاعر الدي��ة ودعم ه��ة إسالم�ة خصوص�
� تناقض

�� (SS) كة ف�ما ب�نهم حسب تعب�� الوحدة الوقائ�ة مش��
عج�ب مع الس�اسة األلمان�ة التقل�د�ة. وطلب األلمان من
ام �مواع�د الصالة، وأخذ األئمة �خطبون ع� � المجندين االل��
� س��ل هللا واإل�مان واألخالق

الجبهات عن هتلر "الذي �قاتل ��
ومن أجل ح�اة أجمل �سودها العدل" (240)، هكذا قال إمام
� ا��س�ت اسمها من �لمة الخنجر فرقة الخنجر البوس��ة –ال��
� خط�ة احتفال�ة

�� (SS) الع���ة- التا�عة لسالح الوحدة الوقائ�ة
عام 1943.

� مثل هذە الم�ح�ات
� العام �� وقد استخدم الناز�ون المف��

� و�ثارة الشعوب � مسلم�� الدعائ�ة، و�ان عل�ه تجن�د متطوع��
المسلمة ع�� خطب إذاع�ة. وقد حصل نظ�� خدماته هذە ع�
(242) � � (241) تمت مصادرتها لصالح اآلر��� � برل��

ف�ال ��
� منطقة

� شارع جوته ��
وحصل ع� مقرات وم�اتب ��

� المعهد اليهودي
� فندق أدلون و��

�ساليندورف، وكذلك ��
� شارع �ل��شتوك، وجملوا له إقامته براتب شهري �لغ

السابق ��
75000 مارك وحراس أق��اء من الوحدة الوقائ�ة (SS)، و�منحه
ا ما خطته الرام�ة إ� إعالن دولة � أن �دعم هتلر يوم�

األمل ��
. � العام حا�مها الفع�� � المستقلة، ر�ما �صبح المف�� فلسط��
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�
� أ�شأها الج�ش األلما�� " الست ال�� � � كتائب "المتطوع�� من ب��

: ال�ت��ة القوقاز�ة � ق �ان هناك أر�ــع كتائب من المسلم�� � ال��
��

المسلمة وتضم من 25000 إ� 38000 رجل، كت��ة شمال
القوقاز وتعدادها 28000 جندي، وكت��ة تتار الفولجا وتعدادها
كستان�ة وتضم من 35000 إ� 40000 جندي، وال�ت��ة ال��
110000 إ� 180000 جندي، و�انت شاراتهم تحمل شعار
"Biz Alla Bilen" أي: "هللا معنا"، وأع� الشعار مسجد شاە
� سمرقند وهو أحد أقدس األما�ن �ال�س�ة لمسل��

السند ��
� الجانب

آس�ا الوس�. وقد شاركت ثالث كتائب مسلمة ��
� خ��ف عام 1944 سح�ت

� معركة ستالينجراد. و��
�� �

األلما��
� قوات الوحدة الوقائ�ة (SS) فرقتها األو� من المسلم��

ق�ة لالحتفال �ع�د الفطر ة من الجبهة ال�� ة قص�� � لف�� قي�� ال��
وق الشمس. يوم 18 س�تم�� وأق�مت صالة جامعة مع ��

(243)
من غ�� المؤكد إن �ان الدين هو الدافع وراء هؤالء
ا هم لم يرتدوا الزي "، لقد �انوا أ�ى حرب، وغال�� � "المتطوع��
� إال لينجوا �أنفسهم، ورغم ذلك فقد �انت الوحدة

األلما��
� تمارسها، "اإلسالم الوقائ�ة (SS) تؤمن �قوة الدعا�ة الدي��ة ال��
ا من فلسفتنا"، هذە الجملة ُتعزى لقائدها ه�ملر ق��ب جد�
� � اإلسالم والحور الع��

ا فكرة الشهادة �� � الذي ق�ل إنه �قدر كث��
� الجنة، "هذە

� ُ�قال إنها ت�تظر الشهداء �� � ال�� � والس�ع�� االث�ت��
ا". (244) لغة �فهمها الجنود ج�د�

� الحق�قة لم تتحدث الع���ة،
�انت "ناد�ة" ع���ة، ل�ن آنا ��

�� �انت ُمساعدة الدكتور حل�� ال أ��� وال أقل، و�انت تتوارى
� حد�ث مع �عض

� الظل وال ت�تعد عنه ح�� ال تتورط ��
��
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ا من � ذلك أنه �ان ُي�تظر غال��
السادة العرب، ور�ما ساعدها ��

� حد�ث الرجال ال��ار، و�ذا حدث ووجه
فتاة مثلها أال تتدخل ��

ا ف��ما استطاعت التهرب منه �أن � �الم� لها أحد مساعدي المف��
� مثل هذە الحاالت: إنها

تقول ما اتفقت مع حل�� ع� قوله ��
� در�سدن منذ طفولتها ولألسف الشد�د لم ُتتح لها

عاشت ��
الفرصة لتعلم اللغة الع���ة �ش�ل ج�د. ول�ن ع� أي حال �ان
هذا �ال شك االخت�ار األ��� لقدرتها ع� التنكر، و�ذا حدث

ا. ا ��ع� وسألها أحد أ��� من ذلك، �ان عليها أن ت�تكر جوا��
� العام ح�� أطفال اليهود، �ل ع� العكس فقد لم يرحم المف��
ض نها�ة عام 1942 ع� الخطة األلمان�ة الرام�ة إ� السماح اع��
ألر�عة آالف طفل يهودي من سلوفا��ا و�ولندا والمجر �السفر
� مقا�ل إطالق �اح

� بوساطة الصل�ب األحمر �� إ� فلسط��
� إ�قاف

� العام �� ، (245) ونجح المف�� � � ألمان ُمعتقل�� مدني��
العمل�ة، ونقل تخوفاته لقائد الوحدة الوقائ�ة (SS) ه�ملر خالل
: هؤالء األطفال

ً
�شت قائ� � فندق األم�� أل��

تناول الشاي معه ��
ا للعن� ون خالل �ضع سنوات وس�ش�لون "دعم� س�ك��

." � � فلسط��
اليهودي ��

� أغسطس من عام 1942 أل�� الناز�ون 296000 م�شور ع�
��

ة سور�ا �حذرون فيها من ق�ام دولة يهود�ة قد تغ�� أجزاء كب��
ا، � حالة انتصار ب��طان�ا عسك���

ق األوسط �� من منطقة ال��
� خطبته اإلذاع�ة �مناس�ة رأس

� العام ذات النهج �� ونهج المف��
� جميع

� أذ�عت �� السنة الهج��ة بتار�ــــخ 17 د�سم�� 1944 وال��
: "لن نر�� �أقل مما تر�� �ه األمم الحرة � أنحاء العالم العر��
� أو  ال �دع ألجن��

ً
ا، استقال�  حق�ق��

ً
عت لنفسها استقال� � � ان�� ال��

ً
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 ال تكون ف�ه أرض العرب إال
ً

ا ع� أراض�نا، استقال� ليهودي م�ان�
للعرب". (246)

� أن "نضال ألمان�ا الذي ال � برل��
� العام �� وقد أ�د هتلر للمف��

ا "معارضة ق�ام هوادة ف�ه ضد اليهود" (247) يتضمن أ�ض�
ا للتأث�� ا قوم�� ، والذي لن �كون إال مركز� � � فلسط��

وطن لليهود ��
� العام انتظر �ال جدوى الهدام للمصالح اليهود�ة". غ�� أن المف��

� مع خططه إلقامة دولة فلسطي��ة. ا من الناز��� ا ملموس� تعاط��
ا فقد ألقت األقدار ��نا قرب هذا الرجل. "لم ترد �لمة الخوف

�
إذ

ع� لسانها قط" (248)، هكذا ح� ابن آنا �عد سنوات ط��لة،
�
ولم �كن ي�دي إعجا�ه بها وحسب إذ مرت بتج��ٍة كهذە و�� ��

ة. ر�ما ا �ذهول وح�� ة من عمرها، �ل �ان يت�لم أ�ض� السا�عة ع��
� قدرة آنا ع� كتمان مشاعرها �داخلها –هذە

��من ال� ��
ا �عذبها � طفولتها بوصفها عجز�

� نظرت إليها �� السمة ال��
و�منعها من الحد�ث مع اآلخ��ن عما �ختلج داخلها- أما اآلن

فقد أنقذ هذا االنغالق ع� نفسها ح�اتها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

�
(234)- لقاءات مع �ارال جوتمان غ���س�ان و�شارلز جوتمان ��

س�تم�� 2016.
� األسب�ع

�� � � إ� برل�� � الحسي�� � القدس أم�� (235)- وصل مف��
اف دول المحور اع اع�� � � محاولة الن��

األول من نوفم�� 1941 ��
28 �

� االستقالل، واستق�له أدولف هتلر ��
�حق الدول الع���ة ��

نوفم�� 1941 (الُمراجع).
� ك��رز، الهالل (236)- �الوس م�خائ�ل مالمان/ مارت��
والصل�ب المعقوف (رمز الناز�ة). الممل�ة الثالثة "العرب
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"، دارمشتات 2006 ص 115. � وفلسط��
(237)- من نفس المرجع ص 49.

� للعرب، قارن نفس المرجع. اب احتجا�� (238)- إ��
�دج، (239)- داف�د موتاد�ل، اإلسالم وحرب ألمان�ا الناز�ة، �ام��

مساشوس�س/ لندن 2014، ص 260.

�
(240)- خطا�ات القائد و�مام الفرقة �مناس�ة ع�د األض� ��

: يتحدث القائد و�مام الفرقة خالل حفل � فرقتنا: قسم ال�م��
: هاندزار 7/ 1943، مقت�س من نفس المرجع �

ع�د األض�. ��
ص 255.

� ف�ال �منطقة ز�ليندورف، جنوب غرب
�� � (241)- أقام الحسي��

. (الُمراجع) � برل��
(242)- قارن نفس المرجع ص 42، مالمان ك��رز، الهالل
� موضع آخر ص 41

والصل�ب المعقوف (رمز الناز�ة)، ذكر ��
وما �عدها، 108، 319.

� موضع
(243)- موتاد�ل، اإلسالم وحرب ألمان�ا الناز�ة، ذكر ��

آخر ص 254 وما �عدها.
" الطب�ب � (244)- مقت�س من مذكرات "ف�ل�كس �ارس��
�ش ه�ملر دون الزي الخاص لـ ه�ملر، رمز الموت والوفاء. هاي��
� ف�ل�كس . من مدونة المذكرات اليوم�ة للمس�شار الط�� الرس��

، هامبورج 1952، ص 203 (1 د�سم�� 1942). � �ارس��
س، الهالل والصل�ب المعقوف (رمز (245)- مالمان/ ك����

� موضع آخر ص 117.
الناز�ة)، ذكر ��
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، � )، أوراق المف�� هارد هوب (النا�� (246)- مقت�س من ج��
" � � الحسي�� وخطا�ات، ومذكرات تفاهم، وحد�ث ونداء "أم��

� 2001، صفحة 233. ، 1940 - 1945، برل�� من المن��
س، الهالل والصل�ب المعقوف (رمز (247)- مالمان/ ك����

� موضع آخر ص 107.
الناز�ة)، ذكر ��

� س�تم�� 2016.
(248)- حوار مع �شارلز جوتمان ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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� عش�ة وضحاها ُمسلمة… ب��
� �� مواب�ت، لم �كن ع� آنا

ل ال�ائن �� � خ�م الظالم ع� الم��
ا المتحان آخر أو اجت�از مراسم أخرى، ورغم الخض�ع مجدد�
�
ذلك شعرت �التوتر عندما طرق ذلك الرجل الذي �ان حل�� ��

� ذا انتظارە �اب الشقة، �انت آنا تعرف الرجل القص�� المح��
الشعر األب�ض القص�� والشارب الصغ�� الذي وصفه أحد

ا �قوله: "هذا الشارب القص�� ا منه الحق� � األلمان ُمحقر� المراسل��
� �ش�ه الفأر" (249). لقد سبق ي��د من وض�ح مالمح وجهه ال��
�شت لدى الوحدة الوقائ�ة � فندق األم�� أل��

أن رأته من ق�ل: ��
� العام ب�عض ال�لمات �الع���ة، (SS)، ح�ث �ان يهمس للمف��
ا، ك�ف �ان �شد شعر أنفه ما زالت آنا تذكر إ�ماءاته ج�د�
�
، ك�ف �ان ينفخ شدق�ه أو �ضع إص�عه ع� شفت�ه ��

ً
خلسة

� مركز
�� � � العام، �ان أحد العامل�� ت�مر، �ان الذراع الُ�م�� للمف��

آلة التح��ض المعاد�ة للسام�ة، إنه �مال الدين جالل السكرت��
. ك�ف لها أن تثق �ه؟ � � برل��

العام للمعهد اإلسال�� المركزي ��
. وحاول �ان هذا هو السؤال الذي وجهته آنا الفزعة إ� حل��

: �الذات لهذا الس�ب ُ�مكنه مساعدتك.
ً

حل�� أن �طمئنها قائ�

لقد �دأ حل�� �خطط من أجل مخ�ج دائم آلنا، و�انت تلك ��
� العا�� من يونيو من عام

� هذە الخطة: ��
الخطوة األو� ��

� � اإلسالم، و�انت الوث�قة ال��
1943 رتب لها حل�� الدخول ��

ت��ت ذلك تصدر من المعهد اإلسال�� المركزي والذي يرأسه
. �ان هذا المعهد أ�ام � � الحسي�� � العام صديق هتلر أم�� المف��
دراسة حل�� مجرد واحد من االتحادات والحلقات النقاش�ة
ة، وقد ترأس صديق حل�� من أ�ام الدراسة ر�اض أحمد ال�ث��
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� أسسها � القاعات ال��
محمد ل�عض الوقت هذە الحلقة ��

ع�د افتتاح"
�
الق�� والمليئة �صور الِجمال، وق�ل ستة أشهر "أ

� ظل ظروٍف جد�دة، ح�ث
ة �� � احتفال�ة كب��

هذا المعهد ��
�شت أو � ق� األم�� أل��

� ُز��ت �الورود �� أق�مت االحتفال�ة ال��
"دار الط�ار�ن"، وهو مب�� ُمجاور لمركز ه�ملر قائد الوحدة

.(SS) الوقائ�ة
� الرا�عة والنصف من ع� يوم ع�د األض� الموافق 18

��
� العام �الم�كرفون د�سم�� عام 1942 (250) أمسك المف��
ا "، وخصوص� � ا للعالم العر�� وجعل الناس يهتفون �ه "زع�م�
� الرؤوس الذين

� وأصحاب الزي الرس�� حل��� الد�لوماسي��
� �الطبع أنه � ذلك الح��

� العام �� ة. ولم �علم المف�� وا �ك�� ح��
س�شهد ع� دخول آنا اليهود�ة إ� اإلسالم، �انت خطة حل��

تقوم ع� أنه لن �الحظ تم��ر فتاة يهود�ة من وراء ظهرە. �ان
، لذلك �ان حل�� �أمل � ا �قوة مع الناز��� � العام متحالف� المف��
� ال�حث عن أصول أعضاء جاليته

ا �� � أنهم لن �دققوا كث��
، و�ن فعلوا فقد �غضوا الطرف عنهم، فمن �ان � المزعوم��

س�الحظ وجود فتاة �اسم ناد�ة ضمن أعضاء الجال�ة؟
ت�ادل حل�� وجالل تلك الل�لة التح�ة بهدوء ع� �اب الشقة
ا ع�� الجدران � 7 شارع ك��ف�لدر ش�ئ�

انهم �� ح�� ال �سمع ج��
الرق�قة.

ا إ� ، وقد ح�� ، فجالل م�ي مثل حل�� � � قد�م�� �انا صد�ق��
ا عام 1922 �عد التخ�ج من ا، وتعلما األلمان�ة مع� � مع� برل��
ة، ثم سلك جالل ط��ق الس�اسة واشُتهر المدرسة م�ا��
�
�خالف حل�� �احتجاجه الصاخب ع� االستعمار الحا�م ��
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� جميع االحتجاجات ورفع الالفتات أمام
�� � � برل��

م� وشارك ��
�طان�ة وسلم السف�� عرائض احتجاج�ة موقعة. السفارة ال��

ا، � � كث�� ؟ أعجب هذا الناز��� � �طاني�� � ُ�حرض ضد ال�� عر��
��ة القوم�ة" (251)، فجعلوا جالل �درس علم الصحافة "وال��
ق" �ما طلبوا منه عام 1933 تو�� تح��ر مجلة "�ارق ال��
� أسستها وزارة الدعا�ة و�انت توزع ق" ال�� (252) أي "أخ�ار ال��
� شمال إف��ق�ا وع�

ع� وجه الخصوص ع� جبهات الحرب ��
أ�ى الحرب. و�الطبع فقد ابتعدوا عن جالل عندما اعتقلوا
� � س�تم�� 1939 و�ان حل�� وقتها من ب��

�عض العرب ��
، وقد مدحته وزارة الخارج�ة وذكرت أنه "محل ثقة" � المعتقل��
وأنه "مف�د" للنظام النازي، ولذلك �ان جالل يتمتع �الحما�ة،
� ح�س البول�س ال�ي

ل�نه لم ي�س أصدقاءە، فقد زار حل�� ��
وطالب ب�طالق �احه، ح�� و�ن �ان ذلك دون جدوى، فقد
، و�ان �حاول وقتها أن � ا �صداقته للناز���

�
�ان جالل معروف

ا صديق لهم وأنه �جب عليهم أن �حسنوا �قنعهم �أن حل�� أ�ض�
معاملته لهذا الس�ب.

ا لمساعدة الفتاة اليهود�ة مع رغم ذلك �ان جالل اآلن ُمستعد�
، بواسطة أوراق خطا�ات وأختام م�وقة (253).

ً
، ل�� حل��

ا ا يؤدي دور� ا ل�درك أنه أ�ض� �ان حل�� �عرف صد�قه جالل ج�د�
� العام، إال أنه ال �شاركه (254)، فهو و�ن �ان �عمل مع المف��

� العام الذي يتم�� ا مثل المف��
�
العداء للسام�ة، فلو �ان متطرف

� خطة حل��
الموت لليهود عن قناعة تامة، لما شارك اآلن ��

ال��ة.
حان ُر�ما شعر الصد�قان القد�مان �طمأن�نة و�ــهجة وهما ���
� �� مواب�ت ُمظلمة وال�اب

خطتهما آلنا، �انت الشقة ال�ائنة ��
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� �
: � ا والستائر ُمغلقة كذلك، ر�ما جعلوا آنا تنطق �الشهادت�� ُمغلق�
ال إله إال هللا ُمحمٌد رسول هللا، أو ر�ما استغن�ا عن هذا الجزء،
ا  دي���

ً
، �ما أن األمر ل�س عم� �

ا �ما �ك�� فقد �ان الموقف عب���
. �

�المرة، �ل إ�سا��
ا أن تعتنق اإلسالم، ولم �قل لم تحاول إ��� خطي�ة حل�� أ�د�
ا لهذا الس�ب (255)، ورغم ذلك فس�ظل حب حل�� لها أ�د�
م الطقوس الدي��ة، طوال ح�اته �صف نفسه �أنه مسلم و�ح��
ا لهما أن يرددهما المرء ؟ س�كون تدن�س� � وماذا عن الشهادت��

دون أن �عنيهما �حق.
ا من ا، �انوا �الطبع جزء� ا ُمتدينة أ�د� ولم تكن عائلة آنا أ�ض�
� ال��يع �غنون

� (256)، و�انوا �� � برل��
الجال�ة اليهود�ة ��

 �ع�د الفصح.
ً

�ون الن��ذ احتفا� و���
� ول�ن ر�ما أعدت والدة آنا ال�فتة المج��ة المخلوطة �الل��

 ع�
ً

ا رائعة المذاق، ل�نها ل�ست حال� (257)، إنها حق�
"Massel tov" ا �ع�ارة اإلطالق، و�انوا يهنئون �عضهم �عض�
� � األع�اد، ف�� تع��

�ة، رغم أنها ل�ست التح�ة المناس�ة �� الع��
� "ع�د سع�د". و�عد أ�اٍم قل�لة وك" (258) وال تع�� "ألف م��
ا �ع�د الق�امة (259)، فقد �انوا �انوا يهنئون �عضهم �عض�

�أخذون األمور ب�ساطة شد�دة.
رغم ذلك س�نظر آنا إ� نفسها ط�لة عمرها ع� أنها يهود�ة.
ا لحل�� وجالل أن دخولها اإلسالم مجرد م�ح�ة، �ان معلوم�

ا. ول�نهما لم ي�ال�ا �ذلك أ�ض�
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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�
ا يتم�� ه��مة القوى االستعمار�ة �� ا ع���� �ان جالل قوم��
� إذا لزم األمر. عندما �ان حل�� الحرب ح�� �مساعدة الناز���

والم��ون اآلخرون رهن االعتقال عام 1939، استغل جالل
� الح�س –منافسه الرئ�س-

فرصة وجود ر�اض أحمد محمد ��
أس العد�د ، والذي �ان ي�� � المعهد اإلسال��

ا �� المعتدل س�اس��
من االتحادات األخرى مثل الجال�ة اإلسالم�ة والجمع�ة األلمان�ة
َّ� �طان�ا إ� حدٍّ ما ولم يت�� ا ل�� ا موال�� اإلسالم�ة، و�ان �مثل ت�ار�

ا ضد ا فقد قاد جالل انقال��
�
ا لالستعمار. إذ ا ُمعاد�� ا ُمسلح� منهج�

� نوفم�� من عام 1939 ع� تغي�� ق�ادة
أبناء �لدە وعمل ��

� ��املها وتو� بنفسه منصب السكرت�� � برل��
المعهد اإلسال�� ��

العام للمعهد (260)، وانتقل �ذلك إ� مركز السلطة، ع� األقل
. � � برل��

السلطة اإلسالم�ة المحدودة ��

�
ة عام 1941 �ان �� � العام �حاش�ته ال�ب�� عندما وصل المف��

ح له عادات ال�لد، � ألمان�ا و���
حاجة إ� شخص� ُ�ساعدە ��

فتوجهت الوحدة الوقائ�ة (SS) ووزارة الخارج�ة إ� جالل الذي
� الوقت نفسه �ان حل�� وجالل ما زاال

يثقون �ه (261). و��
�
� مقاله األول �� ة دراستهما عندما كتب إمام برل�� �ذكران ف��

ج��دة "die Moslemische Revue" ي�تقد ف�ه معاداة
" (262) وكتب عام 1924 � السام�ة "كخطأ ساذج للمس�حي��
. � ا ما تعرض اليهود لالضطهاد ع� �د المس�حي�� �قول: "دائم�
ا النتائج المرة لل�راه�ة القوم�ة ا وتكرار� لقد ذاق العالم مرار�
، لقد شلت الحرب العالم�ة أورو�ا ��املها وألقت � � الدي�� والتح��
ا وأن � � ع� الشعوب أن ت�� أخ��

� العوز والشقاء، لذلك ي����
بها ��

� أن نع��
، ي����

ً
تحاول ��ل الس�ل منع تكرار هذا الشقاء ثان�ة

� األد�ان". ك ب�� من ق�مة الُمش��
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� العام، إال ا �ضم�� لصالح المف�� ًرغم أن جالل �ان �عمل يوم��
� مث� � واآلخر شعورە عندما �قول المف�� � الح�� أنه �ان ُ�ظهر ب��
إن القرآن عّدد جميع صفات اليهود وأنه "لعنهم وأ�د أنهم لن
�
ا ألنهم �حملون لعنة هللا، وهذە اللعنة تظهر �� �فعلوا الخ�� أ�د�

(263) ." شخص�ة اليهود المنحطة ونزوعهم إ� ال��
ذات مرة أراد قائد الوحدة الوقائ�ة (SS) ه�ملر –وقد تأثر ع�
� القرآن عن

� العام هذە- ال�حث �� ما ي�دو من خطب المف��
ها �أدلة ع� أن هتلر "قد ُ��� �ه وأنه مواضع �مكن تفس��
ُم�لف �است�مال مهمة األن��اء" (264)، فتوجهوا إ� جالل.
� بهذا الغ�اء؟" وألمح جالل "هل �عتقدون أن مسل�� برل��

�الرفض.
� ، فأحد قادة الناز��� �

ا �ما �ك�� ول�ن ي�دو أنه لم �كن واضح�
� عموم

ونر مدير جهاز األمن �� اآلخ��ن، وهو إير�ست �الت�ن��
اجع واد� أنه �علم حق�قة هذە األمور � لم ي��

الرايخ األلما��
أفضل، فشخص�ة هتلر تصلح �امت�از أن �كون "المسيح الذي
��� القرآن �عودته والذي س�تغلب ع� ط��قة القد�س مار
� نها�ة العالم وع�

جرجس ع� العمالقة الذين س�ظهرون ��
الدجال ملك اليهود". (265)

أرادت الوحدة الوقائ�ة (SS) ط�اعة مليون م�شور من أجل
ق أورو�ا وكسب تأي�دهم التأث�� ع� موقف مسل�� جنوب ��
، � � فلسط��

وكذلك من أجل دعم التوجهات المعاد�ة للسام�ة ��
ا�طة ال م�ان لها من  غ�� م��

ً
ول�ن الم�شور لم يتضمن إال "جم�

ا، ض� وجهة نظري إال سلة القمامة" (266) �ما أوضح جالل ُمع��
ولم ُ�خِف رأ�ه هذا ح�� عن وزارة الدعا�ة وكتب لرجال ج��لز:

� قوله حول هذا األمر". "هذا لألسف �ل ما �سع��
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�
� ط�عتها الوحدة الوقائ�ة (SS) هو �ان مقاس الم�شورات ال��
اضات اث الع�� 13.5 سم x 17.5 سم، وطبع منها -دون ا���
جالل الموضوع�ة- مليون م�شور. "أيها العرب، هل تعلمون أنه
آن أوان الدجال؟ هل تعرفونه؟ هذا اليهودي ال�دين أجعد
الشعر الذي �خدع العالم و�س�طر عل�ه و��ق من العرب
أرضهم؟ أيها العرب، هل تعرفون ع�د هللا؟ لقد ظهر إ� الدن�ا
وسدد رمحه إ� الدجال وأعوانه وألحق بهم إصا�ات �الغة"

ا. (267). لم ي�بق لجالل سوى أن يهز رأسه مس�نكر�
�ان �علم �الطبع أن اإلسالم قد ارتفعت أسهمه لدى النظام
� ذلك فرصة

ا أن �� ا مثل حل�� أ�قن جالل أ�ض� النازي، وتمام�
� تملق اإلسالم �ش�ل عج�ب

للنجاة، فقد �الغ القادة الناز�ون ��
� مذكراته

ت شب�� �� � (268)، ح�� نقل ألب�� للتقرب من المسلم��
عن هتلر: "عندما أراد العرب الوصول إ� وسط أورو�ا ع��

� معركة بوات��ه؛ ولو �ان العرب
� القرن الثامن، ُهزموا ��

فر�سا ��
� هذە المعركة لدانت الدن�ا اليوم �أ�ها لإلسالم". أي

انت�وا ��
ا أن هذا تصور أسلمة الغرب �ما �سمونها، وتابع هتلر موضح�
ا جم�ل: "ألنهم �انوا س�فرضون ع� الشعوب الجرمان�ة دين�
� تأمرهم ب��� دينهم �الس�ف و�خضاع يناسبهم �عق�دته ال��
ا لتدنيهم الشعوب �افة لهذا الدين، ثم ما �ان الفاتحون نظر�
 أمام س�ان هذە ال�الد الوعرة األ��� قوة

ً
� ل�صمدوا ط���

العر��
� النها�ة الجرمان المسلمون ول�س

وصال�ة، �ح�ث �كون ��
اطور�ة اإلسالم�ة العالم�ة". و�ان هتلر العرب ع� رأس اإلم��
� المشتعلة �قوله: � برل��

� مخبئه ��
�ختم هذە الح�ا�ة وهو ��

� أننا ندين �الدين الخطأ… �ان الدين اإلسال�� "من حظنا الس��
ليناس�نا أ��� من المس�ح�ة ب�سامحها الضع�ف".
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ول�ن جالل أدرك ُمنذ زمن� ط��ل هذە التمث�ل�ة المكشوفة
�
، وأدرك مدى ز�ف ادعائهم الم�ل إ� اإلسالم �� � للناز���

الحق�قة، فقد عا�ش بنفسه ك�ف أن ُمفكري الناز�ة طرقوا هذە
النغمة �عد العد�د من التحوالت الدعائ�ة. دعوات األئمة لهتلر،
، مخاط�ة المشاعر � ات الدي��ة من أفواە الض�اط الناز��� التعب��
� للغا�ة، فقد أعلن ا، ل�نهم �انوا مرن�� الدي��ة، �ل هذا �ان ُممكن�
� ميونخ

� حفل ع�د الم�الد الذي أقامه الحزب النازي ��
هتلر ��

عام 1925 أن الناز�ة ما �� إال "االت�اع العم�� لتعال�م المسيح"
.(269)

� �اثول�ك ك كرون، وأمام مواطن�� � س��
���ات �� � �دا�ة الع��

��
� منحدري قتلعوا من جذورهم وأ�اد�مي�� �سطاء وجنود ا�
الُمستوى ش�ه ُمنظر الحزب النازي نفسه �المسيح وقال: "نعم
� الجل�ل، واآلن

أنا قص�� القامة، ل�ن ذات مرة وقف رجل ��
�
تح�م تعال�مه الدن�ا �أ�ها". وقد كتب مسؤول الدعا�ة ��

� خطاب إ� رئ�س
الحزب النازي رودولف ه�س عام 1921 ��

وزراء �افار�ا المحافظ جوستاف ر��� فون �ار أن هتلر
"شخص�ة ن��ــهة صادقة قل أن �كون لها مث�ل، ط�ب القلب
ُمتدين، وهو �اثول��� ط�ب" (270). أ�ل هذا ُمجرد تمث�ل؟
ا. ا مثل تقديرهم لإلسالم الذي ا��شفوە فجأًة الحق� �الطبع! تمام�
� محاولتهم الحصول ع� "اإلسالم المعادي

�� � �دا أن الناز���
�شدة لليهود" الذي ي��دونه، عليهم أن �صنعوە �أنفسهم

� در�سدن.
� العام، لقد حاولوا ذلك �� �مساعدة المف��

، �انت ملك عائلة �
في�س الرا�� � � �� �ل��

من خالل ستائر ف�ال ��
يهود�ة، ثم صارت �عد ذلك ُ�ستخدم كـ"ب�ت اليهود"، أي
لتجميع اليهود المحكوم عليهم �الموت، ثم أص�حت خال�ة، من
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� واآلخر رؤ�ة � الح�� خالل ستائرها �ان �مكن للمرء ب��
"مجموعة عمل مسلمة غامضة" (271) تجتمع فيها، وقد دون
ا حينها، وهو أخو أستاذ ر الذي �ان ُمخت�ئ� ذلك ف�كتور �ل�م��

� المش��
ر الذي عمل حل�� لد�ه �� الطب اليهودي جورج �ل�م��

ا. أدخل رجال الوحدة الوقائ�ة (SS) المزه��ات قد�م�
والفس�فساء ع� الطراز الوسط آسيوي ولوحات القرم�د
ا: مدرسة مال�� ا ��� وع� المحالة ���ات قرآن�ة، (272) �ان م��

ات من رجال الوحدة الوقائ�ة (SS). وهناك تم تدر�ب الع��
� الغد

� العام؛ ُمحر�� اف المف�� � تحت إ�� الدين الُمسلم��
. � � للناز��� الموال��

ا آلنا � بوتقة للح�اة اإلسالم�ة هناك، و�ان ذلك ج�د� �انت برل��
ا لـ"ناد�ة": �شأت ح�اة دائمة التحول واال�س�اب�ة، يتحول وج�د�
فيها رولف إ� محمد و�ينجبورج إ� أمينة، شاعت األسماء
واأللقاب المزدوجة، وقد علم حل�� وجالل ذلك، وخلق ذلك

ا موات�ة لتمث�ل�ة تح��ل آنا إ� ناد�ة.
�
ظروف

ً � عن مع�� �ن �ان ال�ث�� من ال�احث�� ���ات القرن الع�� � ع��
��

للح�اة �أتون إ� المسجد، ح�� قال ال�اتب الساخر الفر���
� الذين يولون اليهودي إ�فان جول حينها: "طو�� للمجان��
، صوب الظاهرات�ة، صوب � وجههم صوب التقل�دي��
المسكو�ات القد�مة، صوب الطاو�ة أو صوب أي فرقة من هذە
ا من هللا" (273). و�ان من ن��جة � تد�� ق��� الفرق المتنوعة ال��
ا إ� � حديث� � �انوا من الُمتحول�� لث ُمسل�� برل��

ُ
ذلك أن ث

اإلسالم.
ا �األمر ا ال يزال ُملم� ا أن تجد أحد� لذلك �ان من العس�� جد�
ا. "�عض األرز البوذي، ثالث مالعق م�اە مس�ح�ة ُمقدسة ج�د�
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ة من مع قل�ل من ز�ت الورد اإلسال�� وفص ثوم يهودي ون��
أفالطون" (274)، هكذا كتب جول، "سنحصل من هذا
ا من جرا�ة الجنود اليوم�ة الملفوفة � الخل�ط ع� كعكة ألذ كث��

� ُمشا�س".
� مقال صح��

��
ا لمدى سهولة التحول إ� � ظل مسجد ف�لمرسدورف ُيروج كث��
ا ال تلزمك أي طقوس، فاإلسالم اإلسالم: "ح�� تكون ُمسلم�
� واسع االن�شار عم�� ومف�د، �ل

ل�س فقط ُمجرد دين منط��
� يولد بها ا مع الفطرة اإل�سان�ة الطب�ع�ة ال�� ا يتوافق تمام� أ�ض�
ا، ُ�مكن أن �ل طفل، لذلك ال �لزم أي تغي�� ل�صبح المرء ُمسلم�
ا، و�نما هو ُمجرد إجراء ش��� �سلم اإل�سان دون أن �خ�� أحد�

تنظ��� أن �علن المرء إسالمه" (275).
� قد حاولوا بواسطة قوان�نهم العرق�ة إقامة ورغم أن الناز���
حواجز عال�ة صل�ة من�عة ح�� ال يتمكن ع� األقل اليهود من
� أن �ضيع أثرها

تجاوزها، غ�� أن األمل �ان ال يزال ُيراود آنا ��
وسط هذا الزحام.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
� 10 يونيو 1943"؛ (276) �دأ جالل �كتب ع� اآللة

�� � "برل��
� ل�لة صاف�ة �ال ُسحب و�ال

ال�ات�ة، �ان ذلك يوم خم�س ��
إنذار قنا�ل. ع� ورقة تحول آنا المزعوم إ� اإلسالم كتب جالل
� � رأس الرسالة اسم المف��

: إشهار، وأع� الورقة �� �خط كب��
العام. "�دخول اآل�سة آنا بوروس إ� الدين اإلسال�� أص�حت

اآلن ُمسلمة". ووقع جالل ع� ذلك.
� تلك الل�لة للمرة

و�ذلك أص�حت ناد�ة الشخص�ة الخ�ال�ة ��
ا ع� الورق. ا رسم�� األو� واقع�
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أب��ل 1950، أرش�ف عائلة جوتمان.

ا (260)- قارن �سج�الت وزارة الخارج�ة R 27262، وأ�ض�
� قوله: "مسلمون تحت الصل�ب المعقوف".

هارد هوب �� ج��
، جمع�ة مسجلة، � � برل��

�شأة تار�ــــخ المعهد اإلسال�� المركزي ��
الصح�فة اإلسالم�ة 1 / (1994)، ص 16 – 27.

. مقتطفات �
هارد هوب، القرآن �أمر مل�� خ�� (261)- قارن ج��

� 1938 و1945، ة ما ب�� � الف��
من الس�اسة اإلسالم�ة األلمان�ة ��

)، �حث المعرفة ت (النا�� ت زا�ف�� : هولجر برا�سلر وه���� �
��

� يوم م�الدە
وتار�ــــخ الدين، كتا�ة ثابتة ل�ورت رودولف ��

� 65، مار�ورغ 1994، ص 435 – 446. الخامس والست��
� الصح�فة

(262)- صدر الدين، المس�حيون واليهود، ��
اإلسالم�ة، أب��ل 1924، ص 41.

(263)- خطاب بتار�ــــخ 21 أب��ل 1943، مقت�س من �الوس
س، الهالل والصل�ب المعقوف. � ك���� م�خائ�ل مالمان، مارت��
، دارمشتات 2006، ص � اطور�ة الثالثة، العرب وفلسط�� اإلم��

116
(264)- المرجع السابق، ص120.

(265)- المرجع السابق.
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(266)- قارن م�ات�ة �مال الدين جالل إ� دكتور شم�ت
دومونت، وزارة الدعا�ة، قسم الشؤون الخارج�ة بتار�ــــخ 26
ق هارد هوب، مركز ال�� � تركة أ. دكتورج��

اير 1944، �� ف��
.013/006 � الحد�ث، برل��

(267)- مراسالت وزارة الدعا�ة، وجالل والمكتب الرئ�س ألمن
ق هارد هوب، مركز ال�� الممل�ة Bl. 54، ما تركه أ. دكتور ج��

.013/006 � الحد�ث، برل��
" واالقت�اسات التال�ة لـ هتلر: مقت�س من � (268)- "�المسلم��

� 1969، ص110-109. ، برل�� ت سب�� كتاب الذك��ات أللب��
اطور�ة الثالثة (269)- مقت�س عن سول ف��دالندر، اإلم��
� الط�عة الحديثة، ميونخ 2007، ص

واليهود، مجلد 1 و2 ��
.118

�
شاف، هتلر 1889-1936، ميونخ 1998، �� (270)- إ�ان ك��

نها�ة الفصل السادس.
: �

�ر، مدونة بتار�ــــخ 12 نوفم�� 1944، �� (271)- ف�كتور �ل�مب��
أر�د أن أد�� �شهادة آلخر مرة: مذكرات يوم�ات 1945-1941،

� 1995، ص 610. ، برل�� أصدرها فال�� نوفوس��
(272)- قارن د�ف�د موتادل، اإلسالم وحرب ألمان�ا الناز�ة،

�دج، ماسا�شوس�س، لندن 2014، ص 278. �ام��
، فرانكفورت، 1988، ترجمة � (273)- يوفان جول، سدوم برل��

� �ار�س، ص 80.
� األصل 1929 ��

ال�سخة األصل�ة، ظهرت ��
(274)- المرجع السابق، ص 59.
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� الصح�فة اإلسالم�ة
(275)- صدر الدين، عق�دة اإلسالم، ��

بتار�ــــخ 1 أب��ل 1924، ص 22-24، هنا ص 24.
� بتار�ــــخ 10 يونيو 1943، (276)- وث�قة إشهار اإلسالم، برل��

.M 31/12582 ،أرش�ف �اد فاش�م
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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زواج صوري
لقد �انت هناك ش�كة �املة من العرب الموثوق بهم �ساعد
ا من مدى اختالف � � حما�ة آنا. ل�نها ظلت تتعجب كث��

حل�� ��
، اآلن جالل � ائتمنها حل�� ع� �ە الخط�� الشخص�ات ال��
� العام عا�� الصوت ا من المف�� �اتب الدعا�ة الذي �عمل ق����
المعادي للسام�ة و�عمل مع ج��لز الذي ينفث ال�راه�ة لصالح
، و�عدە عازف جاز يهوى العزف ع� آلة ال�الر���ت � الناز���

و�حب المال�س المصنوعة من قماش ال���ب!
� شقة حل�� إلتمام هذا

�ان الل�ل قد أظلم عندما تقا�ال ��
� يوم 16 يونيو

اد. �ان ذلك �� "الزفاف األب�ض"، آنا والعازف حمَّ
1943 �عد أسب�ع� واحد من دخول آنا اإلسالم، وقد اختار حل��

� م�
ذلك اليوم إلتمام الزواج الصوري �ما ُ�طلق عل�ه ��

(277)، أي الزواج ع� الورق فقط، و�انت تلك �� الخطوة
: � � خطة حل�� من أجل إ�جاد مخ�ج رس�� آلنا من برل��

الثان�ة ��
ا الزواج من رجٍل ُمسلم، � اإلسالم، واآلن ثان��

 الدخول ��
ً

أو�
تح

ُ
ا �التدر�ــــج. ف ا واقع�� و�ذلك ُتصبح شخص�ة ناد�ة الخ�ال�ة أمر�

 لين�� الممر خارج الشقة، ودخل عادل ع��ز
ً

�اب الشقة قل��
ا، أي أصغر من حل�� اد ال�الغ من العمر 36 عام� حل�� حمَّ

�خمسة أعوام.
� العام الثالث من

عندما �ح�� عن مساء يوم جمعة عادي ��
� من في�نا: الس�د  أنه �ان رفقة صد�ق��

ً
الحرب، فس�ذكر مث�

�ارت والس�دة م�ال، وس�ذكر أن ثالثتهم دخلوا حانة أوهو
ا ة مساًء، "جلسنا مع� � وقٍت ما �عد العا��

� شارع لوتر ��
ال�ائنة ��

إ� منضدة واح�س�نا 6 زجاجات من الن��ذ" (278). �ان ع� ما
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ا �ما الحظت آنا، إذ أخذ ي�دو ال يزال �عرف ك�ف �ع�ش ج�د�
�
� ون��ذ الموم �� ا طرفه ك�ف استمرت خمور مام�� �ح�� غاض�

التدفق �ش�ل ال ينضب ع� عاصمة هتلر. "لقد ُ�عثت سدوم
� من جد�د" (279)، هكذا سخر أحد الزوار � برل��

وعمورة ��
اد عازف الجاز عام األجانب ذات مرة. تعرف حل�� ع� حمَّ

� سجن البول�س ال�ي وصارا أصدقاء.
�� 1939

ا ما، ثم خ�ج من الظلمة شاهدان إ� نور الشقة مما أر�ك آنا ش�ئ�
اك �ل هؤالء وري إ��  من ال��

ً
، هل �ان فع� ونظرت إ� حل��

� الخطة ال��ة؟
األصدقاء العرب ��

ا ع�� ا �� فأجابها حل�� أنه من دون الشاهدين لن �كون زواج�
� إنجاح هذە

ا ولن تكون هناك حاجة لمجرد المحاولة �� صح�ح�
الخطة الجد�دة.

�ان أحد هذين الشاهدين محمد سل�مان الصفر، وهو صديق
، و�ان اآلخر هو ر�اض أحمد محمد، ذلك � لحل�� من برل��
� سجن

ز�ــــح من منص�ه الس�ا�� خالل ح�سه ��
�
الم�ي الذي أ

� �مال الدين البول�س ال�ي عام 1939 بواسطة القو�� العر��
ا ا! �ان غ���� � مع� �طاني�� � وصديق ال�� �طاني�� جالل. أي عدو ال��
ا رغم اختالفهما، �ل أن يوافق االثنان ع� حما�ة فتاة يهود�ة مع�
�

� الما��
� االتجاهات. و��نما �ان حل�� ��

� �ا��
رغم عداوتهما ��

ا ش�كة � أنه شد�د الوالء للناز�ة، أخذ �صنع �� يوهم الناز���
. ت�سع أ��� وأ���

ا منذ هذە الفكرة �انت تراود حل�� منذ وقٍت ط��ل، تحد�د�
شهر نوفم�� من عام 1942 (280)، حينها طلب من آنا أن
�ستوثق من القنصل�ة الرومان�ة إن �انوا ُ�مانعون إن �� فقدت
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� وحصلت ع� آخر م�ي عن ط��ق
جواز سفرها الروما��

الزواج �م�ي. وأعطت اإلجا�ة الرسم�ة حل�� �عض األمل:
"نف�د�م �ا س�دة بوروس أنه إذا وافق الجانب الم�ي ع�
� ، فإنِك سوف تحصل�� � ا للقوان�� الزواج وتم الزواج هنا وفق�
حسب ما نعلم ع� الج�س�ة الم��ة" (281). وقد �ذل حل��

ً�عض المحاوالت للحصول ع� جواز سفر م�ي آلنا �مكنها
، فقد حاول مث� � من مغادرة ال�الد إ� م� ومنها إ� فلسط��
��ل �الرفض، ووجد "عق�ات ال

ُ
أن ي�بناها (282)، ول�ن طل�ه ق

� وجه جميع محاوالت إخراج آنا
ُ�مكن التغلب عليها" (283) ��

ا، ور�ما سمع �قصة ر�زا من ال�الد، �ما ذكر حل�� الحق�
فور�سمان عندما تأزمت األمور �شدة (284).

، و�ان � � برل��
تلك الفتاة اليهود�ة من في�نا ظهرت عام 1938 ��

� عمر آنا، و�انت ر�زا قد
ا �� ا، أي تمام� عمرها حي�ئٍذ 17 عام�

� أحد مراقص في�نا ع� طالب م�ي وس�م �درس
تعرفت ��

، فجاءا � � حس��
ال��م�اء وُ�س�� نفسه هاري، و�ان اسمه الحق���

اف بزواجهما، �انت رحلة � للحصول ع� االع�� ا إ� برل�� مع�
خوف وأمل، قدما األوراق للقنصل�ة الم��ة ثم جلسا ي�تظران
� حالة ر�زا وحصلت

، ونجح األمر �� � موافقة الد�لوماسي��
بزواجها من هاري ع� الج�س�ة الم��ة، و�ذلك لم تتمكن من

المغادرة إ� لندن وحسب، �ل ت�عتها �ل عائلتها إ� هناك.
� شقته، س�قوم �دور المأذون من

جلس حل�� ع� األرض ��
أجل آنا ودور وليها، ب�نما ستصمت �� خالل مراسم العقد،

ا. وجلس الشاهدان أ�ض�
". �ان �جب أن �كون �� وكتب حل�� ع� ورقة: "زواج ��
ا، و�ال لن ينجح األمر، فهكذا فقط ُ�مكن آلنا تجنب ع�� الزواج ��
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� ج
� الذي س�نكشف ف�ه أمرها ع� أي حال، و�دا أن

السجل المد��
ا لهذە ا أول�� ط� تحول آنا إ� اإلسالم ق�ل أ�اٍم قل�لة �ان ��
� أال ا آمل�� � يتم إخ�ار السلطات �ه الحق� المراسم: حدث دي��
وا من األسئلة. ُر�ما سمع حل�� عن ش��ات الزواج الصوري ����ُ
� اإلسكندر�ة

� �انت تمتد ح�� م�، و�ان المش�� اليهودي �� ال��
ا لمثل تلك ال��جات، فقد �انت هناك ُممرضة قد أصبح مركز�
�
� ُتقدم الرشاوى لموظ�� داه�ة ُتد� ت�ا فولف من دمينة إ�س��

� ش�ل عمل�ات ختان مجان�ة ألبنائهم،
�� � طة الميناء الم���� ��

� � وجعلتها تح�� إليها الج�� طة الموا�� و�ذلك كس�ت ود ��
 من اعتقالهم، ثم وجدت الممرضة �عض

ً
القوارب اليهود �د�

� الُمستعدين للزواج الصوري، ف�انوا �حصلون ع� 50 الم����
ا عند الزواج ومثلها عند الطالق. ا م��� جنيه�

�ن، وقد تمكنت ونجحت هذە الخدعة وأنقذت ح�اة ال�ث��
� حصلن ع� الج�س�ة بهذە الط��قة "من

إحدى اليهود�ات الال��
ا دعوة والديها إ� ز�ارة م�" (285)، �ما كت�ت الممرضة الحق�
� مذكراتها، "فجاءا إ� أرض الن�ل الخالد ونج�ا من المحرقة".

��
ء مماثل آلنا. �

و�ان حل�� ورفاقه �سعون إ� ترت�ب ��
وضع حل�� القلم فوق الورقة وكتب �لغة ع���ة ُمت�لفة �عض
� مساء األر�عاء الموافق 16 يونيو 1943 تزوج الس�د

ء: "�� � ال��
�
ا والمولود �� اد ال�الغ من العمر 36 عام� ع�د الع��ز حل�� حمَّ

ا ق�ة بتار�ــــخ 6 مايو 1906 والمق�م حال�� فاقوس �محافظة ال��
� 23 شارع يوهان جورج من اآل�سة ناد�ة بوروس

�� � � برل��
��

� دولة رومان�ا
� آراد ��

المسلمة من موال�د 22 نوفم�� 1925 ��
� العنوان 77

�� � � مدينة برل��
و�� رومان�ة الج�س�ة و�سكن ��

شارع ن��ه ف��در�ش" (286).
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞
ا لموس��� الجاز وحسب، �ل مناهض

�
لم �كن الع��س عازف

� أن يثق
ا ��  ُمحق�

ً
شجاع للناز�ة ُمنذ سنوات، ف�ان حل�� فع�

اد أحد � مثل هذا الموض�ع الشائك، فقد �ان حمَّ
ف�ه ��

���ات ضد � الع��
� عن التعا�ش اإلسال�� اليهودي �� المدافع��

�
اد المدير المسؤول لحانة �ارلتون ال�ائنة �� . �ان حمَّ � الناز���

� متف�ع من شارع كورفورس�ندام ُ�س� شارع رانكه. شارع جان��
وع� مساحة تمتد لنحو 5000 م�� م��ــع تزاحم ما ي��د ع�
ع�� حانات: حانة المل�ة وروك�� وأوهو و�ا�ادو وروز�تا و�ات��ا
� العنوان 20/21

ق �� (287)، و�توسط هذە الحانات مطعم ال��
شارع أوالند (288).

� زي رس�� ُي�عدون الجميع من هناك إال الزائ��ن
�ان حراس ��

ا جواس�س ، و�ذلك ُي�عدون أ�ض� �
� الث�اب ذوي المظهر الرا��

أن���
ا ا ما يرتدون ث�ا�� � الذين دائم� غرفة الموس��� األلمان�ة ال�غ�ض��
� ا عن موس�قي�� � الدخول �حث�

رثة. وعندما ينجحون رغم ذلك ��
يهود أو من �عزفون موس��� الجاز اليهود�ة أو الزنج�ة من
ش��ن، �ان يتم ت�ب�ه � أو جورج ج�� تأل�ف إيرفينج برل��
ا �استخدام جرس �ي لُ�ظهروا � ع� الم�ح ُمس�ق� الموس�قي��
أسماء أغاٍن ُم��فة ع� النوتة الموس�ق�ة مثل "الفهد األسود"
 من "تا�جر راج"، و�انوا �ذلك �خدعون رجال الرقا�ة

ً
�د�

.(289) � الناز���
�ان ع��س آنا ح�� ق�ل سنوات من دخوله سجن البول�س
� اليهود هنا ال�ي مع حل�� عام 1939 يهّرب الموس�قي��
 أن ينقل عازف ال�مان اليهودي �اول

ً
وهناك، فاستطاع مث�

فاينا�ل (290) الذي فقد رخصته نها�ة الثالث�ن�ات �ضغط من
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غرفة الموس��� األلمان�ة، استطاع أن ينقله مع فرقته من حانة
و، وعندما لفتوا أنظار رجال غرفة � إ� حانة س�� �ي�� ال��
. � �ي�� � حانة ال��

الموس��� أعادوا تعي�نه ثان�ة ��ل هدوء ��
(291)

� �عمل فيها ا لحانة �ارلتون ال�� و مجاورة تمام� �انت حانة س��
ا م�ي آخر هو أحمد مصط�� � �ان �ديرها أ�ض� اد وال�� حمَّ

���ات ونجح �دا�ة األمر كراقص � نها�ة الع�� الذي جاء إ� برل��
� من منوعات ثم جعل الجماه�� تصطف مساًء لمشاهدة فنان��
أمثال عازف ب�انو الجاز ف���س شول�س را�شل الشه�� �اسم
� ل�اد مطارق

أوتو الغ��ب الذي �ان �ضع د�اب�س مكتب ��
ة نها�ة القرن � الب�انو ل�حصل �ذلك ع� نغمة ب�انو الحانة المم��

. �
الما��

� الفاتح ُعلقت أش�اء وصور � الحوائط ذات اللون الطي�� ب��
ُمبهرجة من �لي��اترا إ� الملك فاروق، "وعند الصعود ل�ضع
درجات نصل إ� القاعة الفض�ة ح�ث �شعر �الح�اة الراق�ة
ا. األن�قة ت�ساب أمامنا" (292) �ما قال أحد الزائ��ن ُمتعج��
� وحدها �� األ��� أناقة، و�ان �ديرها �ي�� و�انت حانة ال��
� (293) الوس�م المتأنق عازف �ي�� م�ي آخر هو مصط�� ال��
ا طبول الجاز الذي تزوج من ابنة زوجة كونت ما، و�انوا جم�ع�

اد. من أعضاء ش�كة حمَّ
ا للعروس مقدارە 100 ا رم��� حدد المأذون دكتور حل�� مهر�
 وأن� النص بهذە ال�لمات:

ً
مارك، ثم تناول القلم ب�دە ثان�ة

"هذا الزواج صحيح ع� كتاب هللا وسنة رسوله". (294)
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�ن التوقيع، وأمسكت آنا �القلم ووقعت ثم طلب من الحا��
؛ ناد�ة. الورقة �اسمها اإلسال��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

�
(277)- قارن إي��نا م�س�نجر، زواج الحما�ة والزواج الصوري ��

/ غاب��ال ��� / ها�مو هال�� � � مارج�ت فران��
�لد المن�� م�، ��

ق، الذهاب للجنوب، المن�� )، الذهاب لل�� أنديرل (النا��
� آس�ا و�ف��ق�ا، غرا�س 2013، ص 165-182، هنا

النمساوي ��
ص 167.

(278)- ملف تحق�قات الن�ا�ة العامة 1941، أرش�ف وال�ة
ا ب�انات � A Rep. 358–02، رقم 154335. هناك أ�ض� برل��

ة الذات�ة والدخل. تار�ــــخ الم�الد والس��
� موضع آخر ص 74.

، ذكر �� � (279)- قارن جول، سدوم برل��

4 ، � (280)- قارن خطاب القنصل�ة الرومان�ة العامة إ� آنا، برل��
� خطاب

نوفم�� 1942، أرش�ف �اد فاش�م، م 31/12582: "��
ت�م س�ادت�م الذي ورد بتار�ــــخ الرابع من الشهر الجاري أخ��
القنصل�ة العامة أنه لن يتم االحتجاج ضد�م، إذا تزوجت من

شخص م�ي الج�س�ة".

(281)- خطاب المفوض�ة الس����ة إ� ع�د الع��ز حل��
� بتار�ــــخ 28 يونيو 1943، أرش�ف �اد فاش�م، م حماد، برل��

.31/12582
(282)- قارن تق��ر لـ جو�� ف�� بتار�ــــخ 26 س�تم�� 1945،

أرش�ف �اد فاش�م، م 31/12582.
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� ة الذات�ة لحل�� كتبها بنفسه، أرش�ف وال�ة برل�� (283)- الس��
B Rep. 078، رقم 0561، مخزن الملفات "أ�طال لم تتم

.Bl. 17 ( اإلشادة بهم"، (طلب محمد حل��
، قصص ضائعة � � الصالح�� ت ساتلوف، ب�� (284)- قارن رو���
لوصل محرقة اليهود إ� �الد العرب، ني��ورك 2006، ص 171.
� ح�اة ممرضة يهود�ة -

� فولف، محطات �� (285)- ت�ا ابن ل�ف��
ا مراجع ألمان�ا، م�، إ�ائ�ل وفرانكفورت 1996، ص48 وأ�ض�

� �لد المن��
من ق�ل إي��نا م�س�نجر، الحما�ة والزواج الصوري ��

/ غاب��ال أنديرل، ��� / ها�مو هال�� � � مارج�ت فران��
� م�، ��

��
�
ا، المن�� النمساوي �� ا، الذهاب جن���

�
ق مأخوذ من الذهاب ��

آس�ا و�ف��ق�ا، غرا�س 2013، ص 165-182، هنا ص 171
.177-

(286)- وث�قة الزواج الع���ة المكت��ة �خط ال�د، أرش�ف �اد
فاش�م، م 31/12582.

(287)- قارن م�خائ�ل �اتر، لع�ة ج��ئة، موس��� الجاز أثناء
الحق�ة الناز�ة، كولن 1995، ص 130.

هارد هوب، األمر ذو أهم�ة عظ�.. الطالب (288)- قارن ج��
هارد هوب، ، كتا�ات قام �مراجعتها دكتور ج�� � � برل��

العرب ��
، 07.08.005، ص 20. � ق الحد�ث، برل�� مركز ال��

(289)- �اتر، لع�ة ج��ئة، ص 130.
(290)- قارن المرجع السابق، ص 86.

ف�ه. الح�اة (291)- قارن كنود فولفرام، ألواح الرقص وقصور ال��
� الثالث�ن�ات واألر�عي��ات. من شارع ف��در�ش

�� � ل�� الل�ل�ة ل��
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.1992 � ، برل�� �
� ح�� د�ل�� ، من مو�ا إ�ف�� � ح�� برل��

ولد، رقم 4 بتار�ــــخ 24 يناير 1932، (292)- ج��دة برلي�� ه��
مقت�س من المرجع نفسه، ص 189.

(293)- قارن �اتر، اللع�ة الج��ئة، ص 78 و131.
(294)- وث�قة زواج مكت��ة �خط ال�د، أرش�ف �اد فاش�م، م

.31/12582
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ب البول�س ال�ي �ق��
�ه أنفاسه الل�ل�ة ال�اردة � الص�اح ال�ا�ر عندما ينفث نهر ش��

��
ا مع إ��� ناح�ة الم�اە، لقد �انت ل أح�ان� � العطنة، �انت آنا ت��
� جولة ع�

الشابتان تروقان ل�عضهما، �انتا تصطح�ان ال�لب ��
�
� موعد عملهما �� � ق�ل أن �ح�� � أو صد�قت�� مهلهما �أي ق���ت��

ا هما سن� الع�ادة، وعندما �خاطبهما أحد تتو� الرد إ��� أ���
، و�� طفلة � وتقول إن الفتاة األخرى �� ق���ة خطيبها العر��

ا. (295) ُمط�عة، وتو�� آنا برأسها دون أن تقول ش�ئ�
� منطقة شارلوت�نبورج �عد

�� �
عندما جاء خطاب السجل المد��

اد، � آنا وعازف الجاز حمَّ �� ب�� أسب�ع من إتمام الزواج ال��
ا، وقرأت: لقد ا ثمين� فتحت آنا الخطاب �حذر �ما لو �ان ش�ئ�
فحصنا حالت�ما، ول�ن هذا الزواج ال ُ�مكن أن يتم. وتذكرت آنا
: "خطة حصو�� ع� جواز سفر م�ي عن

ً
هذە اللحظات قائلة

� اإلسال�� ط��ق الزواج، ودخو�� بهذا الزواج إ� عالم برل��
الصغ�� والحصول �ذلك ع� تذكرة مرور إ� الح��ة، هذە
الخطة فشلت لمعارضة السلطات األلمان�ة" (296). و�ذا لم
تكن ح�� تلك اللحظة قد فقدت األمل فقد �انت و�أن األرض
�
ة �� قد ضاعت من تحت قدميها، ثم قضت الجملة األخ��

ا الخطاب الرس�� القص�� ع� ما ت��� منها: "نرجو القدوم ��ع�
الستالم الوثائق الُمقدمة" (297).

�انت تلك مص�دة، لم �كن ثمة مخ�ج، و�ان أ��� ما أقلق آنا
� لقرارە هذا. �انت الس�اسة

التعل�ل الذي ساقه السجل المد��
ا ق�ل زواج أحد أت�اع العرق ا عرق�� ط فحص� � �ش�� العرق�ة للناز���
" من ألمان�ة (298)، وقد جرب حل�� و���� هذا األمر "الحا��
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بنفسيهما عندما أعلنا خطبتهما ق�ل ع�د الم�الد �قل�ل عام
1939 وحاوال الزواج، ول�نهما ُمنعا من ذلك �س�ب "االنتماء
ا (299)، ول�ن ذلك لم ُ�ذكر قط " �ما ح� حل�� الحق� �

العر��
� اإل�ضاحات الرسم�ة للسلطات، �ل �انت �لمة "األهل�ة

��
وقرا�� المعهود. للزواج" �� الغطاء الب��

� آنا ا للزوج�� � شارلوت�نبورج ُمجدد�
�� �

واآلن ُ�علن السجل المد��
اد: "رأى الس�د وز�ر العدل أنه ل�س بوسعه منح�ما وحمَّ
االس�ثناء المطلوب من تقد�م شهادة األهل�ة للزواج" (300).
� أيٍّ من أوراق

ا، ألنهم لم ُ�فش�ا � آنا �� ا ُمقلق� � �ان هذا خ��
ا أنها يهود�ة، �ل ذكرا فقط � قدماها، ولم �ذكرا أ�د� الزواج ال��
ض أن األمر اسم اآل�سة ناد�ة وأ�دا أنها ُمسلمة، و�ذلك ُ�ف��
� ، وح�� حماة القوان�� � � ُمسلم�� برمته زواج إسال�� محض ب��

ض بهم قبوله، ورغم ذلك ي�دو أن العرق�ة الناز�ة �ان ُ�ف��
ا، ا ُمختلط� �� بوصفه زواج� السطات تعاملت مع هذا الزواج ال��

ٍء ما. � ا، أي إنهم ر�ما شعروا ���
�
ا �ف أي ل�س إسالم��

� نها�ة يونيو
�عد وقٍت قص�� من وصول رفض السجل المد��

�
1943 وصلت رسالة شائكة أخرى �طالبون فيها آنا �الحضور ��

أ�ع وقٍت ممكن إ� القنصل�ة الرومان�ة "لمغادرة ال�الد".
(301)

ة من هذا الن�ع ق�ل عاٍم، واعتقدت آنا أنها �انت المطال�ة األخ��
تجاوزت هذا األمر، إذ أمكن حينذاك التخلص من البول�س
ال�ي �أن زعم والدا آنا أنها سافرت بنفسها إ� رومان�ا. وقد
� شارع ن��ه

وصل الخطاب األخ�� إ� عنوان آنا القد�م ��
� صودرت لصالح ف��در�ش، إ� الشقة أع� متجر الفا�هة وال��
" ُمنذ زمن، ولم �عد أحد �ذهب إليها إال ُمدير أعمال � "اآلر���
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�د. لقد اس�نتجت � واآلخر لتفقد ال�� � الح�� جدتها أوتو ب��ا ب��
 ما: كتب حل��

�
السلطات األمر �ش�ل صحيح. لقد حدث خطأ

ا �� عنوان آنا القد�م. �ان ذلك استهتار� ع� عقد الزواج ال��
ا. � كب��

و�ذلك توصل البول�س ال�ي آلنا عن ط��ق طلب الزواج الذي
، ور�ما أدرك حل�� وآنا هذا األمر، �ما أن �

دم للسجل المد��
ُ
ق

حل�� قد كشف نفسه أمام السلطات من خالل توق�عه ع�
، فقد �ان المأذون الضامن لناد�ة. فأين �� وثائق الزواج ال��
و البول�س ال�ي عن آنا إن لم �كن لد�ه؟ وك�ف س��حث ُمخ��

س�تعاملون معه �عد أن جعل منهم أضحوكة؟

� عندما تلقت آنا هذا الخطاب الُمقلق، �انت شاحنات النقل ال��
� ط��قها إ�

ا مذعور�ن تجوب منطقة مواب�ت �� تحمل أناس�
� 28 يونيو 1943 غادر

محطة قطارات ال�ضائع الق���ة، و��
ا من مواب�ت إ� أوشفي�س. قطار �قل 314 شخص�

عندما �ان حل�� �عد الحرب يتذكر هذە األوقات من ص�ف عام
ا�د الذي انتابهما و�قول: � 1943، �ان �صف شعور الضيق الم��
� شارع

ا حارس العقار رقم 7 �� "سأل البول�س ال�ي ُمجدد�
� � مرت�� � وعن اليهود�ة الُمخت�ئة، وف�شوا شق�� ك��ف�لدر ع��

ّ األسئلة" (302). وتتذكر آنا هذە األوقات قائلة: وطرحوا ع��
ضطر الس�د الطب�ب إ� نق�� إ� م�اٍن آخر وتزو�دي �ما "ا�

أحتاج إل�ه من مواد غذائ�ة". (303)
، ف�سعة من س�ان العقار رقم 7 � شقة حل��

�� 
ً

ا سه�
�
�انت هدف

� شارع ك��ف�لدر نزلوا ساللم العقار –ال�عض ع� قدم�ه
��

� األعوام 1941
ا- �� وال�عض اآلخر سحبهم البول�س ال�ي سح��
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ا. �انت اب�تا عائلة و1942 و1943 ولم �عودوا إل�ه �عدها أ�د�
ى منهما و�� ��

�
ا من آنا، تزوجت ال� كوني�� �ال�اد أ��� سن�

، ب�نما لم � أورزوال وه��ت مع زوجها عام 1938 إ� فلسط��
� تصل الُصغرى روت أ�عد من مزرعة فين�ل �القرب من فورست��

، ولم تتمكن من الهرب � � مدرسة زراع�ة لإلعداد المه��
فالدە ��

� يوم 1 � ُمعسكر أوشفي��
تلت ��

ُ
� الوقت المناسب وق

من هناك ��
تل والداها جارا حل�� يوم 12 يناير 1943.

ُ
مارس 1943، �ما ق

� مدينة ت�����شتات إال الزوجان
لم ينج من معسكر االعتقال ��

)304) . �
� الطابق األر��

ل�� اللذان �ان �ق�مان ��
� ومن البول�س ال�ي سوى انها الم�ش�ك�� لم �حم آنا من ج��
تخفيها �مسلمة، وزاد من خطورة الوضع خالل اخت�ائها ز�ارة

أمها لها و�� تضع نجمة اليهود ع� معطفها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ا: حوار مع � قامت بها آنا و���� مع� ة ال�� � (295)- جوالت الت��
� س�تم�� 2016.

�ارال جوتمان غ���س�ان و�شارلز جوتمات ��
(296)- قارن خطاب آنا بتار�ــــخ 10 يوليو 1945، أرش�ف �اد

فاش�م، م 31/12582.
� � برل��

(297)- م�ات�ة مصلحة األحوال المدن�ة �شارلوت�بورغ ��
إ� ع�د الع��ز حل�� حماد بتار�ــــخ 21 يونيو 1943، أرش�ف

عائلة جوتمان.
(298)- قارن د�ف�د موتادل، اإلسالم وحرب ألمان�ا الناز�ة،

�دج، ماسا�شوس�س، لندن 2014، ص 57. �ام��
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� للدكتور حل�� ل�سل�مه (299)- مأخوذ من إقرار مشف�ع ب�م��
�
اير 1953، �سخة موثقة �� إ� مكتب التع��ضات بتار�ــــخ 9 ف��

، هيئة � � برل��
� والنظام العام �� المكتب الحكو�� ألمور المواطن��

)، رقم 14500، ص 10 - 16. � التع��ضات (معمل برل��
� � برل��

(300)- م�ات�ة مصلحة األحوال المدن�ة �شارلوت�نبورغ ��
إ� حماد بتار�ــــخ 21 يونيو 1943، أرش�ف عائلة جوتمان.

� إ� آنا بتار�ــــخ 5 يوليو 1943،
(301)- م�ات�ة القنصل الروما��

أرش�ف عائلة جوتمان.
� للدكتور حل�� ل�سل�مه (302)- مأخوذ من إقرار مشف�ع ب�م��
�
اير 1953، �سخة موثقة �� إ� هيئة التع��ضات بتار�ــــخ 9 ف��

، رقم 14500، ص 10 - 16. � معمل برل��
(303)- خطاب إ� آنا بتار�ــــخ 10 يوليو 1945، أرش�ف �اد

فاش�م، م 31/12582.
ل": أ�حاث غ�� م�شورة لـ"ساب�نه � (304)- "مص�� س�ان الم��

� مولدر". مولدر" و"دكتور�ارست��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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ة ال�ذ�ة األخ��
� الخفاء دون �طاقات التم��ن

�ان ع� آنا أن تتدبر أمورها ��
اء والزرقاء والحمراء والورد�ة، ف�انت والدتها الصفراء والخ��
ان لها �عض المواد الغذائ�ة م�� استطاعا إ� وزوج والدتها �ح��
ا  (305). لم �ستطع أ�ة آنا الحق�ق�ة االجتماع مع�

ً
ذلك س���

� شقة
خالل عام 1943 إال ع� يوم األحد من �ل أسب�ع ��

حل�� وراء الستائر المغلقة، و�ان هذا هو الم�ان الوح�د الذي
�ستطيع األ�ة ف�ه الحصول ع� �عض المعلومات عن جدة آنا
� تتواصل معهم فقط عن ط��ق مدير مكتبها السابق أوتو ال��

. ب��ا، (306) وهكذا تجمعت �ل الخيوط عند حل��
� ألن تكون المخاطرة أقل إذا استق�ل هؤالء الضيوف الحساس��

ان. ا �� ال يث�� شكوك الج�� ؟ ل�ن حل�� فضل مجيئهم نهار�
ً

ل��
� ذلك؟ هكذا �ان تفك��

، ماذا �� � طب�ب �ستق�ل مرضاە السا�ق��
� أمها

ا عندما �انت تأ�� ا، فدائم� . ل�ن آنا �انت مستاءة جد� حل��
و"ال�دين" زوج أمها للغداء يوم األحد "لم �كونا يتحدثان إال عن
ا، ل�نهما لم " (307)، �ما ذكرت آنا الحق� � اليهود والُمرحل��
ا عن الخطر الذي ُ�حدق �مض�فيهما الثالثة حل�� يتحدثا أ�د�

ض. ة األلمان�ة المسلمة �ما ُ�ف�� و���� و"ناد�ة" وأ�تها الصغ��
، فهذا األخ�� �ان الخطر ع� والدة آنا وزوج والدتها أقل �كث��

ح�ل �فضل زواجها � مأمن من ال��
ا، و�انت أمها �� ل�س يهود��

، فت�فاتهما غ�� �
� وقانو�� منه، �انت تع�ش �ش�ل عل��

ا عليهما �قدر التهد�د الذي المسؤولة �انت ال ُ�ش�ل خطر�
�ش�له ع� حل�� وآنا.
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Rose & كة � ال�دا�ة تعمل �السخرة لدى ��
�انت والدة آنا ��

� العنوان 15 شارع
CO لتجارة المنتجات الخام ال�ائنة ��

�
مان �� كة ه�� �� �

ج، واآلن تعمل �� � منطقة شون�ب��
�� � مونومي�ت��

� ورشة، (308)
ج ��ات�ة �� � ب��ن�سالور ب��

وندر �� � 9 شارع آل��
ا، ف�ان من ا طل�ق� ا زوج والدة آنا جورج ف�� �ان ال يزال حر� وأ�ض�
حظه رغم أنه �صاهر اليهود أن مصنع النقانق الذي �عمل ف�ه

ا للحرب. (309) ور�� �ان يورد منتجاته للج�ش واعُت�� لذلك ��
عندما طرق شخٌص ما ال�اب ع� غ�� انتظار، �انت األ�ة
ا ُمجتمعة عند حل�� ع� يوم األحد، �ان وجه الشاب ُمخض��
� ا، إنه خال آنا غ�� الشقيق مارت�� �الدماء أزرق اللون متورم�

اوة ح�� إنه س�ظل لأل�د ال رودن�ك، عذ�ه البول�س ال�ي ���
ا �أذنه ال��ى، (310) �ان ال يزال �ع�ش عند �سمع ج�د�
�
� ف�لمرسدورف و�كسب قوته �الته��ب ��

�ش �� ه�لدجارد أول��
� ان ب�� السوق السوداء، لذلك �ان وال �ّد أن يراە �عض الج��

 عند إنذار الغارات الج��ة، ولم تكن تلك
ً
� واآلخر، وخاصة الح��

طة عنه، ل�ن لم تجر � ُي�لغ فيها أحدهم ال�� المرة األو� ال��
� المرة األو� حالفه

ا بهذا السوء من ق�ل. ف�� األمور معه أ�د�
�
طة إ� نقطة البول�س ال�ي �� الحظ: فحينها سلمه مركز ال��

شارع بورج، نقطة أمن الدولة، وخالل نقلهم من هناك إ� نقطة
ف ع� عمل�ة النقل � شارع ل�في�سوف �ان ُ���

التجميع ��
� ع� أحدهم، و�ان الظالم قد خ�م فون يهود، وتعرف مارت�� ُم��
عليهم فقفز من شاحنة النقل عند عمود الن� (311) وعاد

ا إ� ف�لمرسدورف. (312) ُم�ع�
كة �� �

هذە المرة اختلف األمر، فقد تعرف أحد موظ��
ل األ�ة ح�ث � � م��

� �ان لها ف�ع �� � -ال�� �وفس�� السا�ق�� ه��
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� ط��ٍق عاٍم وأ�لغ عنه،
�� � ا- ع� مارت�� متجر الفا�هة قد�م�

ا إ� شارع بورج، و�ان التعذ�ب هذە ح�� ُمجدد�
�
فُق�ض عل�ه وأ

ا، ح�ث حاول رجال البول�س ال�ي معرفة اسم من المرة �شع�
� صمد ولم �ذكر اسم ه�لدجارد ي�س�� عل�ه، ول�ن مارت��
�ش، وتمكن ف�ما ُ�ش�ه الُمعجزة من الهرب من نقطة أول��
اسه، و�عدها أدرك أنه ال �مكنه � ل�في�سوف ش��

التجمع ��
� بها إ�

ًة إ� من ت�س�� عل�ه، و�ال فإنه ر�ما س�ل�� العودة م�ا��
 من ه�لدجارد، فقد

ً
� إ� حل�� �د� التهل�ة. ولذلك توجه مارت��

. وقف ع� ال�اب ي�نفس � �المخاطرة ع� حل��
فضل أن ُ�ل��

ا إ� الشقة، �ادت آنا أن �صع��ة ق�ل أن �سح�ه حل�� ��ع�
تفقد صوابها: "�مكن للجميع أن يتخ�ل مدى ما �مثله ذلك من
خطر ع� الس�د الطب�ب". (313) غ�� أن حل�� لم �غضب ولم
ب ق�ل أن � �عض المال وتركه �أ�ل و��� ، �ل أقرض مارت��

ُ ي��
ا إ� معارف آخ��ن. (314) ين�ف متوجه�

الحظت آنا ك�ف أن عائلتها أص�حت مع الوقت مصدر خطر
از�ة جد�دة، . وقد حاول هو اتخاذ إجراءات اح�� ع� حل��
� حالة

ا عن مخ�أ جد�د آلنا ُ�مكنها اللجوء إل�ه �� ف�حث ��ع�
ورة القصوى، �ان �مكنها ح�� ولو لوقٍت قص�� االخت�اء ال��
� ، (315) وال�� � � منطقة شتا���

عند م��ضته ف��دا شتورمان ��
ا �جدة آنا "س�س�ل�ا"، ثم عند عائلة أختها �انت مشغولة أ�ض�
� منطقة

ف�لدە، ثم لدى ُممرضة ُتد� شم�ت �� � منطقة ل�ش��
��

ن��كولن. وتتذكر آنا تلك األ�ام فتعلق قائلة: "�عد ثالثة أسابيع
� عندە مرة أخرى". (316)

تجرأ الس�د الطب�ب وأخذ��
ول�ن األهم أن دكتور حل�� أخذ ي�سج خيوط كذ�ة جد�دة
� قّصها ع� البول�س ال�ي أ��� �غ�� بها ع� �ل األ�اذ�ب ال��
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ح�� ذلك الوقت إلنقاذ آنا، فلحاالت الطوارئ، أم� ع� آنا
� جي�ه.

ا له هو نفسه، ثم طواە ووضعه �� ا موجه� خطا��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� من آثار
�انت رئة آنا تصدر صوت خشخشة، و�انت تعا��

� ودة قارسة ب�� الصقيع ع� �لتا قدميها، (317) لقد �انت ال��
� ب�خ ع� أطراف �� �انكوف. � منطقة برل��

أشجار التامول ��
� ة محاطة �ال�رتون المقوى فحسب، ومن ب�� ًاأل�واخ الصغ��

الشقوق ت��ب الطحالب. منذ �دأت اإلنذارات تدوي ل��
ء القنا�ل سماء المدينة، �دأ ال�ث�� من الناس �خرجون إ� �

وت��
ب تلك األ�واخ، و�لما طالت مدة الحرب وعادت آثارها لت��
اوة م�شأها األول تزا�د هذا التدفق، وح�� �عض اليهود ���
� حصص الحدائق هذە. �ان ُمقدم برامج

وجدوا مخ�أ لهم ��
�
� عمر آنا عندما اخت�أ ��

ا �� المسا�قات ها�س روز��تال ُمراهق�
ج، و�ان � منطقة ل�ش�ي�ب��

حصص الحدائق المعروفة �الثالوث ��
�
� من عمرە عندما اخت�� �� � الخمس��

� ما�سل �� والد الممثلة إن��
ن�كر � �� ك����

ته �� � حصة حد�قة تمل�ها سكرت��
صومعة ��

در. (318) ف��
� للتأ�د

طة الم�ا�� ا ب�رسال �� ا وتكرار� نعم لقد هدد النظام مرار�
� حصص الحدائق هذە،

�� �
ا ال �ق�م �ش�ل غ�� قانو�� من أن أحد�

Völkischer" ح�ث أعلنت ج��دة الحزب النازي
Beobachter" �حدة "التحذير الشد�د من ذلك"، ول�ن
التفت�ش األخ�� من اآلن -أي نها�ة عام 1943- يرجع تار�خه إ�
� توصلت إليها الحكومة ثالث سنوات مضت، �ما أن األرقام ال��
وقتها �انت مت�اينة �ش�ل غ��ب مما أظهر مدى فقدان الرؤ�ة
الشاملة حول هذا األمر برمته، فهل �ان هناك 120000 مق�م
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، أم �انوا 2500 أم � � برل��
� صوامع حصص الحدائق ��

دائم ��
49000؟ هذە الفو�� تمنح �عض الشعور �األمن �ما أدرك

. حل��
� أسكنا ا فإن حل�� وخطي�ته إ��� خرجا إ� الصومعة ال�� أ�ض�
� �� مواب�ت

لهما �� � � ب�خ �عد أن ُدمر م�� � منطقة برل��
فيها آنا ��

ا ع� إثر غارة ج��ة يوم 27 نوفم�� 1943، (319) و�ان جزئ��
� حصص

حل�� قد تمكن من إخفاء وجود تلك الصومعة ��
اعة من الحدائق عن البول�س ال�ي (320)، "فقد تهّرب ب��
جميع أسئلة البول�س ال�ي و�حثها" (321) �ما تذكر آنا. ر�ما
� فيج � العنوان 70 هورست��

� الحد�قة ��
استأجر هذە الحصة ��

. �انت �اسم ُمزور، ور�ما ل�ست مل�ه هو، �ل ملك أ�ة إ���
ا، ف��ما شعر � تلك الصومعة أ�ض�

النظرات الم�ش�كة تالحقهما ��
ٍء ما، ولم تتوقع آنا أنها �مأمن من افتضاح أمرها، � ال�عض ���
و�ان عليها مواصلة لعب دورها الذي �دأته، ف�ما ذكرت والدة
� ال�قاء مكتوفة ال�دين، و�ال النكشف األمر، آنا: "لم �ستطع ابن��
ا، و�ان الس�د الطب�ب �صحبها ًة جد� لقد �انت ال تزال صغ��
ت�ة ع� ذلك" ، رغم المخاطر الم�� � � برل��

ا إ� الع�ادة �� يوم��
.(322)

ا و�صحبها حل�� �ل ص�اح� إ� �� ظلت آنا تضع حجابها يوم��
ا ووصال إ� ن��جة مفادها شارلوت�نبورج، لقد وازنا األمور ج�د�
، ألن � الُمعتاد اآلن فجأًة ُ�مثل ُمخاطرة أ��� أن قطع هذا الروت��
ذلك س�لفت االن��اە وُ�ث�� ال�ساؤالت، ولذا قررا مواصلة

التمث�ل�ة.
ا منهما، ا جد� ورغم الحرص الشد�د فإن الخطر األ��� �ان ق����
ا. �انت والدة آنا ال ا وال حارس عقار ذك�� ا فضول�� لم �كن جار�
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ح�ل، ل�ن �ان � العلن وال تخ�� ال��
�� �

تزال تع�ش �ش�ل قانو��
� السخرة، وذعرت آنا عندما علمت

ا للعمل �� عليها التوجه يوم��
ا كة قد "علمن تدر�ج�� � ال��

أن عامالت السخرة األخ��ات ��
" (323). ر�ما �انت قصة الفتاة �

� �ال�امل وم�ان اخت�ا�� قص��
ا لدرجة أال �ستطيع ة جد� � ت�نكر كفتاة مسلمة مث�� اليهود�ة ال��
االحتفاظ بها لنفسها. لقد �انت آنا تخ�� وق�ع ذلك �الفعل،
ا عن التقدير ال ُ�مكنها إط�اق فمها، ف�� ألن والدتها ال�احثة دوم�

ا" ا أال تح�� ش�ئ� ا، رغم أننا كنا نؤكد عليها يوم�� "لم تعت�� أ�د�
� ُصعقت من تهور أمها "وشخص�تها (324)، �ما شكت آنا ال��

� ذك��اتها �عد الحرب.
� ذهول ��

المنفلتة"، �ما ح�مت عليها ��
� هذە، وهكذا

وهكذا علم البول�س ال�ي �أمر م�ح�ة التخ��
� الق�ض ع� والدة آنا يوم 10 يناير 1945

ل��
�
تدخل؛ أ

� العنوان 78 شارع شول
وها إ� ُمعسكر التجميع �� وأح��

� � مب�� قسم ال�اثولو��
الستجوابها ومعرفة الم��د منها، (325) ��

�
� المش�� اليهودي، والذي حل محل ُمعسكر التجميع ��

ا �� سا�ق�
شارع جروسه هامبورجر. أراد البول�س ال�ي معرفة م�ان االبنة

� تتخ�� �مسلمة. ال��
سمع الجميع عن التعذ�ب، ل�ن ال أحد �علم إن �ان س�صمد
ا أنها "أخطأت �أن فت والدة آنا الحق� أمامه أم ال. وقد اع��
ا: أفصحت عن م�ان اخت�اء اب�تها" (326). وقالت آنا الحق�
ا ول�ا�� عص��ة" (327). وهكذا �دأ حل�� تنف�ذ "�انت أ�ام�
�
� أعدها للطوارئ، فذهب إ� مكتب أمن الدولة �� خطته ال��

، ول�ن ء �فضح المرء أ��� من تأن�ب الضم�� �
شارع بورج. ال ��

ا، لقد تمرن حل�� ا وواثق�
�
ا متماس� ر�ما يؤثر فيهم ظهورە صل��

ا لهذا الدور، فتوجه ا من أجل هذە اللحظة وأصبح ُمتقن� � كث��
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ة إ� رجال البول�س ال�ي الذين ي�حثون عن آنا وقال لهم م�ا��
� تمرن عليها: "أنا ضح�ة عمل�ة خداع". اءة ال�� ا مالمح ال�� ُم�د��
ا �اس��اء: "فتاة يهود�ة �ل وأ��� من ذلك؛ رفع صوته ُمدع��

�سللت عندي اسمها آنا."
قدم حل�� أمام رجال البول�س ال�ي عرضه األخ�� ومغامرته
ە وأمالە عليها الج��ئة، أخ�ج من جي�ه خطاب آنا الذي ح��ّ
� ستغ�� ع� جميع ما س�قها، أو ة ال�� ا، الخدعة األخ�� سا�ق�

هكذا تخ�ل هو األمر.

�
" (328)، هذا ما كت�ته آنا �� لقد "خدعته �شأن أصو��

� الحق�قة يهود�ة وأنها ت��د
الخطاب �مألها الندم وتا�عت أنها ��

�
أن تخ�� الس�د الطب�ب أنها قررت تركه والذهاب إ� خالتها ��

د�ساو.
ك وقال حل�� إنه وجد هذا الخطاب وأن الفتاة اختفت ولم ت��
ا مع هذە اليهود�ة الهار�ة، �ل ع� ا، و�ذلك فإنه ل�س مت�مر� أثر�

العكس من ذلك فقد استغفلته وضحكت عل�ه.
ول�ن ك�ف توقع حل�� أن �صدق رجال البول�س ال�ي كذ�ة
� ب�ته فتاًة غ���ة �ال

مكشوفة كهذە؟ أن �صدقوا أنه استق�ل ��
ا أنها قد تكون يهود�ة؟ هل �مكن أن أوراق ولم �خطر ب�اله أ�د�
�صدق أحد �المه هذا؟ وأ��� من ذلك: ك�ف أقنعت فتاة
� المسلم أنها مسلمة وع���ة وح�� إنها يهود�ة حل�� العر��
� نفس اليوم الذي �ك�شف ف�ه رجال البول�س

ق���ته؟ ثم ��
�
� نفس هذا اليوم تخت��

�� ، ال�ي حق�قة آنا ومخ�أها عند حل��
�� متجهة إ� د�ساو؟
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وا ع� هذە الفتاة الوقحة! قال أيها السادة، �جب عل��م أن تع��
ا. ق�� حل�� ذلك وح�س أنفاسه م��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

، رقم 52472، � (305)- قارن ملفات التع��ض آلنا، LABO برل��
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� القاهرة
ز�ارة ��

تتكدس القمامة أمام هذە البوا�ة الخش��ة ع� ما ي�دو منذ أمٍد
� أحد األ��اس ال�الس��ك�ة

ط��ل، وتع�ث قطة نح�فة ��
� من داخل

 فتحها ح�� ظهر ق�� اليوس��
ً
الم��وطة ُمحاولة

ال��س، وحفاضات وأغصان أشجار وأعقاب سجائر. نوافذ
� مؤمنة �القض�ان الحد�د�ة واألسالك الش�ك�ة ��

الطابق األر��
ال يتمكن أحد من إلقاء القمامة أو األحجار إ� الداخل �ما
� الطابق األول ح�ث النوافذ ُمحطمة و�غ�� الَه�اب ما

�حدث ��
ت��� منها.

� القاهرة نها�ة حارة تجار�ة ط��لة
عندما �قف المرء اليوم ��

� �ة أمام هذە البوا�ة الخش��ة و�نظر إ� أع�، س�جد لوحت�� ُم��
Lo) ،أنا الرب إلهك (Anochi adonaj) :من المرمر األب�ض
، نقشها � جمٍل أخرى؛ الوصا�ا الع��

�rzach) ال تقتل، وثما��
ا كتب �ة �ش�ٍل جم�ٍل، وق���� شخٌص ما ق�ل زمن ط��ل �الع��

ا خارجة. ال�عض تحتها �الع���ة ألفاظ�
� حارة

ا �� هذا هو ال�ن�س اليهودي الوح�د الذي ال يزال موجود�
ا (329)، حارة � القاهرة، �عد أن �انوا خمسة سا�ق�

اليهود ��
ض�قة �صل ا�ساعها �ال�اد ثالثة أمتار، تج��ــها حافالت

. � ة ُمحملة �ال�رات�� السوزو�� الصغ��

�
� القاهرة الشوارع التجار�ة ُمقسمة حسب التخصصات، و��

��
اقة واألساور هذا الشارع ُت�اع ألعاب الفت�ات واألش�اء ال��
� تلك

ا �� ا �ان الوجود اليهودي ق��� وحيوانات اللعب. قد�م�
المنطقة من القاهرة، أما اليوم فال يوجد سوى اسم هذە الحارة
� �� الجمال�ة. ال تزال

–حارة اليهود– ُ�ذكر �الح�اة اليهود�ة ��
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� قند�ل ذرة شام�ة، ف�صيح شخٌص ما فيها وتفر
القطة تنهش ��

مبتعدة. م�� ما ي��د ع� مئة عام منذ �ان محمد حل�� �ع�ش
ة. � �انت �سكنها أقل�ة يهود�ة كب�� � العاصمة الم��ة ال��

هنا ��
واليوم فلم �عد ب�م�اننا سماع قصة حل�� وآنا من أصحابها
� حل��

� ني��ورك، وُتو��
، إذ ُتوف�ت آنا عام 1986 �� � الحق�قي��

، ول�ن �مكن سماع القصة من أشخاص � � برل��
عام 1982 ��

� ق��ب حل�� الذي آخ��ن مثل األستاذ الدكتور نا� قط��
ا مثل الرحلة إ� ا تمام� � القاهرة. الرحلة إل�ه مف�دة جد�

�ع�ش ��
ة، ول�ن فجأة ال �صبح األفراد اآلخ��ن من عائلة حل�� ال�ب��

. ا عن الحا�� ، �ل أ�ض� �
األمر مجرد قصة من الما��

طلق
�
� حارة اليهود عام 1910 أ

� ال�ن�س اليهودي �� عند تدش��
ا للمفكر اليهودي األ��� ع� ما عل�ه كن�س م�مون�دس، تك��م�
� العصور الوس� مو� بن م�مون. "ابن م�مون" صحح

ي�دو ��
ا. "اسمه � ق��ب حل�� مب�سم� لنا األستاذ الدكتور نا� قط��
ل�س م�مون�دس، دعونا ال نظلم الرجل من فضل�م، م�مون�دس

� الحق�قة ابن م�مون".
، ل�ن اسمه �� �

هذا هو االسم اليونا��
� حلته ذات

ا �� � أش�ب الشعر أن�ق� ي�دو الرجل ع��ض المنكب��
الخطوط الدق�قة. الشمس حارقة، في�حث عن الظل أمام
ا � حل�� و��لغ من العمر 80 عام�

. إنه ابن أ�� ال�ن�س المتدا��
� أ��� جامعة م��ة.

� ثا��
� �ل�ة الطب ��

ا �� ا ُمتفرغ�
�
و�عمل أستاذ

� أن � ع� جميع الم����
� أنه ي���� يرى األستاذ الدكتور قط��

�فخروا �ابن م�مون، ذلك العالم الموسو�� من القرون الوس�،
� أن �فخروا �كث�� من اليهود مثل نجمة الطرب ل��

�ما ي����
ها ، وغ�� � ش�اب حل��

� �انت ُمط��ة م� األشهر �� مراد ال��
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� والمفك��ن. وقال إن م� �انت � والملحن�� ال�ث�� من الفنان��
ا لألد�ان الثالثة، و�ان فيها وزراء مس�حيون ق�ل الحرب موطن�

ا من المجتمع. و�ــهود، ح�ث �ان اليهود جزء�

�
مو� م�مون�دس أو ابن م�مون هذا المفكر اليهودي طالب ��

ا، ا �ل مجاز�� العصور الوس� �عدم فهم ال�تاب المقدس حرف��
�
وهو األمر الذي تناوله فالسفة التن��ر اليهودي �حماس ��

ة: "إن عجز � جمله الشه�� ، و�ان من ب�� القرن التاسع ع��
أفهامنا عن إدراك حق�قة اإلله ُ�ش�ه عجز أ�صارنا عن إدراك
ضوء الشمس"، ع� أن ابن م�مون لم �كتب "اإلله"، �ل كتب
ا �لغته األم و�� اللغة الع���ة، "هللا"، إذ ألف �ل مؤلفاته تق����

� القاهرة.
و�ان �ع�ش ��

� م�
ا، �ان �ع�ش ��

�
ق�ل مئة عام عندما �ان محمد حل�� تلم�ذ

نحو 150.000 يهودي م�ي، و�ان أحد أبناء عمومة حل��
� القاهرة

ا لألز�اء الع��ة �� ا من يهود�ة �انت تدير متجر� وج� � ُم��
� عام 1945 �دأت

، ول�ن �� � �ما ح� األستاذ الدكتور قط��
� م� ووصلت أوجها

المذابح الدام�ة �حق األقل�ة اليهود�ة ��
ات، إذ أعلن القوميون � ش�ل سلسلة من التفج��

عام 1949 ��
انهم اليهود أجانب معادين لهم، و�دأ الدخان يتصاعد العرب ج��
، وح�� عام 1956 تم

ً
من حارات الجمال�ة وتدوي ال�خات ل��

� من وطنهم، وُ�قال اليوم إن ا طرد �ل اليهود الم���� تق����
� ال�الد.

قرا�ة مئة يهودي ال يزالون �ع�شون ��
� أ�: "إذا صدقنا اليوم

�� � و�ح�� األستاذ الدكتور قط��
اإلشاعات الخب�ثة فم� مليئة �اليهود" و�قول إن ذلك مجرد
�
ة اآلن �� �ش�يع، و�قول إن من طرق �ش��ه السمعة المن���
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وج من � ا ما أصله يهودي أو م�� م� أن �د�� المرء أن شخص�
يهود�ة.

ة"، "لقد تعلمنا منذ الصغر أن المحرقة ما �� إال كذ�ة كب��
� رئ�س تح��ر مجلة اللواء

هكذا كتب عام 2004 محمد الزرقا��
 �حمل عنوان:

ً
ت مقا� ��� � اإلسال�� الحكوم�ة الم��ة ال��

؟ مجرد � "أ�اذ�ب حرق اليهود". وماذا عن إ�ادة اليهود األورو�ي��
� الشعب �عتقدونه

ون �� ، هذا ما ال يزال ال�ث�� �
اختالق صهيو��

ح�� اليوم.
، ل�ن هناك كن�س يهودي آخر

ً
أصبح كن�س ابن م�مون أطال�

�ة "شار � القاهرة ُ�س� "بوا�ة السماء" أو �الع��
ال يزال �عمل ��

، وهو شارع واسع � شارع عد��
هاشماج�م". �قع هذا المب�� ��

، ارتفاعه 25 � مزدحم، و�ش�ه ال�ن�س من الخارج المخ�أ الحص��
ة المزودة �القض�ان الحد�د�ة، ا و�ه صفان من النوافذ الصغ�� � م��
ة من جوز الهند ونجمة ا كب�� و��نها رسومات ألشجار تحمل ثمار�

داوود السداس�ة، ول�ن ال أحد �دخل المب�� ع� ما ي�دو –ح��
� ع� يوم الس�ت موعد قداس الس�ت الرئ�س- و�حرس

��
طة م��ون ُمسلحون ب�نادق آل�ة ُي�عدون المب�� رجال ��

� الذين ال �عرفون المداخل الخلف�ة الخف�ة. الفضولي��
� ماض� آخر �ان بوسع

� التفك�� �� ُ�فضل األستاذ الدكتور قط��
، "لقد �انوا يتعرضون طوال اليهود التحرك ف�ه �ح��ة أ���
ق � ال��

� أورو�ا، ب�نما عاشوا ��
ا لالضطهاد �� الوقت تق����

� سالم". هل �انت تلك
األوسط وسط األغلب�ة المسلمة ��

ا، فال�سامح : "ال، ل�س �سامح�
ً

عصور �سامح؟ ف�ج�ب قائ�
� لن أ�ا�� ح�� إذا ابتلعتك ا، ل��� � أن أتحمل كونك ُمختلف� �ع��
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األرض، ولن أتأثر �ذلك، فال�سامح ل�ست �لمة ج�دة، إنه
التقدير!".

� �عد الحرب، و�انا � برل��
ا �� � لقد زار عمه ال�ب�� دكتور حل�� كث��

" �ما �ح�� �
�ذه�ان إ� الم�ح أو المطاعم، "أو كنا نزور جد��

� شارلوت�نبورج، أما
ا �� ، "�انت تع�ش سا�ق� � األستاذ الدكتور قط��

� � ج��رٍة ما"، �قصد �ذلك تمثال المل�ة نفرتي��
اليوم فتع�ش ��

. �ان حل�� ال يزال �ع�ش � � برل��
� ج��رة المتاحف ��

المعروض ��
�
� ألمان�ا، ول�ن لماذا ظل هناك �عد الحرب؟ ح�� ق���ه ��

��
ا مغادرة القاهرة ال �ملك إجا�ة �اف�ة لهذا السؤال. ألم يتمنَّ أ�د�
ذلك ال�لد الذي دمرته القنا�ل وأحدق �ه الفقر وأحاط �ه
الخزي والعار؟ يهز األستاذ الدكتور كتف�ه و�ح�� عن الح�اة
� ألمان�ا –ع� األقل �عد الحرب-

� عاشها حل�� �� الرغ�دة ال��
ا من خطي�ته إ��� وك�ف جعله الحلفاء الذين � وك�ف تزوج أخ��

ا لمش�� � الس�ا�� النظ�ف مدير�
�انوا ي�حثون عن ذوي الما��

� ب�خ. برل��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

�
، فعندما ذهب إ� البول�س ال�ي �� ا لحل�� �ان الحظ حل�ف�

ى، �ان من الممكن أن ر�يع عام 1945 وقص عليهم كذبته ال���
� هذە الخطوة

ء �� �
ت�لفه تلك المغامرة ح�اته، لقد خاطر ��ل ��

� قصته،
ا لوجه، ر�ما �ش�كوا �� وواجه رجال البول�س ال�ي وجه�

ا لم ��لف نفسه عناء التحقق من أقوال ول�ن ي�دو أن أحد�
ة من الحرب، � خضم األسابيع األخ��

حل�� المليئة �المغامرات ��
� انتظار نها�ة هذا

و�ذلك استطاع حل�� أن ي�نفس الصعداء ��
. النظام القم��
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� ب�خ يوم 21 أب��ل من عام وصل الج�ش األحمر منطقة برل��
1945، (330) وتمكنت آنا من ن�ع الحجاب والتحول ثان�ة إ�
� �انتها للمرة األو� من دون أن تخ�� ع� الفتاة اليهود�ة ال��
� بنجاتها. �عد ذلك �سنوات، ح�اتها، فتاة يهود�ة تدين للمسلم��
�
� من يونيو من عام 1960 رفعت آنا �دها ال�م�� ��

� الثا��
��

� ني��ورك وأدلت ب�قرار�
�� � مكتب �ات�ة العدل تيودورا جوف��

� شارع
، إ� مقر الجال�ة اليهود�ة �� � تحت القسم أرسلته إ� برل��

Joachimstaler Straße وكذلك إ� مجلس الشي�خ طال�ت
، ذلك "اإل�سان الرائع" الذي يرفض ف�ه بتك��م الدكتور حل��

أي شكر.
� إ�ائ�ل ُنقش عليها:

� خ��ف عام 2013 ُصنعت م�دال�ة ��
و��

ا ف�أنما أنقذ العالم �أ�ە". و�� مقولة يهود�ة "من ينقذ نفس�
من التلمود. وقد كرمت ُمؤسسة �اد فاش�م اإل�ائ�ل�ة لتخل�د
ذكرى المحرقة ح�� اآلن أ��� من 25000 رجل وامرأة من
ا خالل الحرب العالم�ة الثان�ة، الشجعان الذين أنقذوا يهود�
� األمم". ومن أشهر هذە وذلك �منحهم لقب "الصالحون ب��
� أخفاها الزوجان م�ب وجان القصص ح�ا�ة الفتاة آنا فرانك ال��
� هذا

� نحكيها �� دام، ول�ن القصة ال�� � أمس��
�� � ج�س من الناز���

ا ف��دة من نوعها، فرغم وجود نحو مئة مسلم من ال�تاب أ�ض�
� األمم" أغلبهم من ال�لقان ووسط آس�ا، ال � "الصالحون ب�� ب��

. ّ واحد هو حل�� � يوجد سوى عر��
� القاهرة دعوة من مؤسسة �اد فاش�م، �ان

تل�� أقارب حل�� ��
ا، ل�نهم لم �سافروا إ� هناك، � ا كب��

�
ض أن �كون ذلك حدث ُ�ف��

ة � قبول الجائزة ألنها من إ�ائ�ل. وتحول األمر لف��
ولم يرغبوا ��

ة إ� حدث س�ا�� كب�� عندما ظهرت ع� موقع �اد قص��
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� تعل�قات تتحدث عن "مؤامرة صهيون�ة"
و�� فاش�م اإلل���

ا آللة الدعا�ة اإل�ائ�ل�ة. �ستغل حل�� بوصفه أحمق ُمف�د�
ولهذا األمر قصة قد�مة، فقد حاول المؤرخ األم���� رو�رت
ساتلوف لسنوات ط��لة �د قصص العرب الذين أنقذوا ح�اة
� � الصالح�� انهم اليهود، وخالل التحض�� ل�تا�ه "ب�� ج��

� شمال
ا �� (Among the Righteous)" أخذ ي�حث أساس�

ا، فقد طبق نظام إف��ق�ا ح�ث �ان �ع�ش ال�ث�� من اليهود سا�ق�
� � المغرب عام 1940 قوان��

�� � � الفر��� الموا�� للناز��� ف���
معاد�ة لليهود، ل�ن السلطان محمد الخامس رفض تطبيق هذە
� ال�الد

� إشارة تحدٍّ دعا جميع حاخامات اليهود ��
، و�� � القوان��

إ� مرا�ش لحضور احتفاالت العرش.
ا من هل؛ خالل �حثه واجه جدار�

ُ
ول�ن ال�احث سالتوف ذ

ا، رغم أنه �ان يتوقع العكس: أن ا محظور� الصمت، و�أنه فتح أمر�
� الدول الع���ة �أن ي��� األفعال ال�طول�ة ألهل

ُ�� الناس ��
، � � وصحفي�� ا: "كت�ت إ� د�لوماسي�� �لدهم، ل�نه �قول ُملخص�
ا: الصمت". إ� علماء وساسة، ول�ن اإلجا�ة �انت واحدة دائم�

(331)
� �ار�س، حالة مدير

ة �� أخذ ال�احث يتحرى عن حالة ُمث��
ا الجامع ال�ب�� �� قدور بن جاب��ت الذي �قال إنه خ�أ يهود�
خالل الحرب العالم�ة الثان�ة، (332) وهناك ف�لم للمخ�ج
� مهرجان �ان عام

� حصل ع� جائزة ��
الفر��� إسماع�ل فرو��

2011 ُ�س� "Les hommes libres"، وهو الذي أعد الصور
المبهرة عن هذە القصة؛ ل�ن ساتلوف ا��شف أن هذە القصة

فيها من الخ�ال أ��� من الحق�قة.

ً
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 من
ً

ح ساتلوف عام 2007 ع� مؤسسة �اد فاش�م �د� واق��
ذلك تك��م التو��� خالد ع�د الوهاب كواحد من "الصالحون
� األمم"، ول�ن أذهله جدار آخر من الرفض، فقد عارضت ًب��
اح متعللة إي��نا شتاينف�لت مديرة قسم "الصالحون" هذا االق��
�أن هذا الشاب التو��� لم �خاطر �ح�اته عندما استضاف
�ة عام 1942 ل�حميهما � مزرعة عائلته ال��

�� � � يهوديت�� عائلت��
� � معسكرات العمل التا�عة للمحتل��

من العمل �السخرة ��
ا، ح�ث إن المخاطرة ، و�ان ي�لغ من العمر حينها 31 عام� � الناز���

ط لمنح التك��م. �ح�اة المرء نفسه ��
وحدث نقاش حاد أشار خالله سلف شتاينف�لت موردخاي
رموا فقط �س�ب "خطر

�
� ك �الد�ل إ� أن �عض األورو�ي��

تعرضهم للعقاب"، وتحدث عن فرصة ال�عث ب�شارة إ� العالم
ا. (333) ، ول�ن �ل هذا لم ُ�جد نفع� � العر��

� وحسب، �ما �قول المؤرخ
ا �الما�� إن األمر ال يتعلق أ�د�

ا ا ق��� � ُ�مثل مصدر�
، "فالما�� ا �الحا�� ساتلوف، �ل أ�ض�

: اليهود والعرب. � ع�ة" ل�ال الف��ق�� � واألحقاد وال�� للتحف��
(334)

� يرى ل األستاذ الدكتور قط�� � � م��
عندما �دير المرء ��ە ��

تماث�ل أفراس ال�حر من الخشب الغامق تصطف �جوار
� واآلن�ة الخزف�ة من الدنمارك مصابيح ال��نة من الص��
والمنحوتات الخش��ة من أو�رامرجاو ال�افار�ة، وألن اليوم
ا. اب ال�ركد�ه ُمرح�� � إجازة، ُ�قدم بنفسه ��

الجمعة والخادم ��
ا وشاهد ال�ث�� حول العالم و�تحدث عدة لغات، � لقد سافر كث��
� القدس

ا تك��م مؤسسة إح�اء ذكرى المحرقة �� ل�نه يرفض أ�ض�
 لجميع اليهود؟"،

ً
و�قول: "من الذي جعل من �اد فاش�م ُممث�
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� ق�ل عام 1945 لم �كن � برل��
عندما أنقذ حل�� أرواح الناس ��

ا �لد ُ�س� إ�ائ�ل، وح�� اليوم �ع�ش نصف اليهود هناك أساس�
خارج إ�ائ�ل، لذلك فإن �اد فاش�م "ت��د فقط �سي�س

.(335) � "، هكذا رأى األستاذ الدكتور قط�� �طوالت حل��
� شمس، ح�ث � �� ع��

� القاهرة، ��
�ع�ش أقارب حل�� اليوم ��

تتد� قصاري الورد من العمارة، وداخل الشقة نرى بروايز
فات المفتوحة. الصور الُمذه�ة والوسائد المنقوشة وأبواب ال��
خ�م الل�ل ع� الم�ان، وانضم إلينا ق���ان آخران: أحد أبناء
إخوة دكتور حل�� وأحد أحفادهم، جلسا ع� المقاعد الضخمة
� أنفاس السجائر: اللواء السابق �سو ب�� وأخذا ير�شفان اإلس��
محمد ال�ل�ش والضا�ط السابق أحمد نور الدين فرغل. ثم قاال:
ا بهذا التك��م، فحل�� � "لو كرمته أي دولة أخرى فس�سعد كث��

�ان �ساعد الجميع �غض النظر عن دينهم، ل�ن اآلن ت��د
إ�ائ�ل تك��مه ألنه ساعد اليهود. إن هذا ال يتوافق مع موقفه

وأعماله".
ا ي�دو اليوم � سا�ق� �قدر القرب الذي �ان �جمع اليهود والمسلم��
ا يؤثر �ش�ل كب�� ع� ال�عد الذي �فرقهم، فما �حدث حال��
ق األوسط. لقد �ان � ال��

، �خاصة موض�ع ال�اع �� �
الما��

ا �دينه �ما تقول الس�دة الُمسنة ا فخور� دكتور حل�� مسلم�
� الوسائد المنقوشة، و�� أرملة � الصالة ب��

فت الخشاب �� م��
ا أسود، وعندما يرن هاتفها حف�د أحد إخوة حل�� وترتدي حجا��
: "س�ان إذا ما

ً
، وتؤكد قائلة � المحمول �سمع اآلذان كنغمة رن��

ا"، فاإل�سان�ة كدافع ا أو مس�ح�� ا أو مسلم� �ان المرء يهود��
� أفعاله، "�لنا

� اإلسالم �انت �� المحرك لحل�� ��
متأصل ��

: "من المؤسف أن دولة إ�ائ�ل ��
ً
"، ثم تض�ف قائلة ���
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� ترى هذا األمر �ش�ل ق األوسط ال�� � ال��
الدولة الوح�دة ��

." � � اليهود والمسلم�� ا ب�� مختلف وتفرق جد�
تعامل األ�ة الزائر القادم من ألمان�ا ��ل ود وكرم، لقد �ادوا
� �حتضنونه، ولم �قاطعوا الحد�ث إال مرًة واحدًة �ش�ل مفا��
� �عض الخطا�ات

عندما سأل الض�ف عن مدى صدق ما قرأە ��
� فقط، �ل القد�مة حول كون أن والدي حل�� لم �كونا مسلم��
�انت أمه ألمان�ة؟ رد أحمد نور الدين فرغل الضا�ط السابق
� حل�� �فظاظة وغضب وقال إن هذە "الشائعة"

حف�د أ��
، و�لها ادعاءات هدفها الوح�د إلصاق أصل يهودي �حل��
�
ُمغرضة، وأخذ يتفحص الزائر القادم من ألمان�ا و�أنه ��ع ��

�ة، � ا �اللغة اإلنجل�� الوثوق �ه، ح�� اآلن �انوا يتفاهمون ج�د�
� يتحدث بها ا ما هذە الل�نة ال�� ول�ن اآلن أراد أن �عرف تحد�د�

؟
ً

الض�ف؟ أم��ك�ة مث�
ول�ن الحق�قة أن حل�� نفسه هو من �دأ ��� هذە "الشائعة"
طة ال��ة � قبو ال��

ا �� � خ��ف عام 1939 عندما �ان محبوس�
��

ي�حث عن مخ�ج، فكتب إ� وزارة الخارج�ة و�� هتلر
� موقف �حتم

ا �قول: "أ�� ألمان�ة" (336)، �ان �� مستعطف�
�
عل�ه التعلق �أي قشة، "أنا مود حل�� طب�ب ال�اطنة ُولدت ��

الخرطوم (م�) بتار�ــــخ 25/7/1901 ألم ألمان�ة"، هكذا زعم
� � ومعارض لإلنجل��

: "أنا م�ي ألما��
ً

حل�� حينها، وأضاف قائ�
". (337) �ان حل�� �أمل �

� مح�ة موطن والد��
ا �� ولن أتوا�� أ�د�

� يرفقون �ه، و�ان �ظن � ستجعل الناز���
أن قصة أصله األلما��

ا لم �كن عل�ه ر�ما أنهم لن �كشفوا كذبته هذە، فل�ونه أجن���
�
ح�ازة صح�فة �سب. أما �عد الحرب عندما لم �كن حل�� ��

ا أن والدته ألمان�ة، �ل كتب مثل هذا المأزق، فلم يزعم ُمجدد�
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��احة: "والداي م��ان" (338)، وأن أمه "م��ة مسلمة"
�
. وقد عرضت األ�ة �� (339) واسمها أمينة رضا حسان ال�و��

القاهرة �عض الصور القد�مة تظهر فيها �الزي التقل�دي.
� حل�� توضيح

ورغم ذلك ي��د أحمد نور الدين فرغل حف�د أ��
األمر �ش�ل قاطع و���د ت�د�د �ل الشكوك، و�قول: ألن حل��

ا ما ستؤول إل�ه هذە "الحرب � مسلم فقد فهم م�كر� عر��
اليهود�ة". هكذا �طلق ع� الحرب العالم�ة الثان�ة. و�قول إن
الناس أدركوا ما ستؤول إل�ه األمور وأن اليهود س�أتون إ�
� � المشا�ل، لذلك �ان ع� المسلم��

� وسي�س�بون �� فلسط��
. الت�ف و��قاف هتلر �ما فعل حل��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
� � الشمس �أشعتها الحارقة، و�ر�سم الظل من ب��

ني��ورك: ُتل��
� وسط مانهاتن،

الواجهات الزجاج�ة لناطحات السحاب ��
و��ع ال�ساء �أحذيتهن ذات ال�عب العا�� إ� منازلهن رفقة
، وع� ة. نتجه �المصعد إ� الطابق السابع ع�� �البهن الصغ��
ة مائلة تحمل آ�ات من �اب الشقة نجد لوحة خش��ة صغ��
ة �� عائلة جوتمان. التوراة، هنا التأم شمل عائلة يهود�ة كب��
الم�ان ضيق، �أ�لون و�ضحكون ثم �خرجون ألبومات الصور

� أسود لس�دة هادئة ممتلئة سوداء الشعر.
و�ورت��ه أب�ض ��

ا. "لم تنج � "إنها جدتنا الحب��ة، اسمها آنا". االبنة �شبهها كث��
من الحق�ة الناز�ة ومن الحرب وسط عاصمة هتلر نفسها إال
�فضل مساعدة رجل مسلم م�ي شجاع". تقول �ارال جوتمان
غ���س�ان ابنة آنا المولودة عام 1956 خالل هذا اللقاء العائ��
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ا من � إخوتها وأطفالها وأحفادها "لوالە ل�ان هذا الم�ان خال�� ب��
ا الموجودين اآلن". �ن شخص� الخمسة والع��

�
ا عندما علم �ح�اة آنا السع�دة �� � �التأ��د ف�ح حل�� كث��

الوال�ات المتحدة، فقد كت�ت له �عد وصولها إ� ني��ورك عام
�
ء، وتجد �� �

ا تقول ف�ه: "المحالت فيها �ل �� 1946 خطا��
� �أ�ملها". � برل��

الشارع الواحد هنا زجاج نوافذ أ��� مما ��
 �ش�ل ال ُي��، وع� �عد

ً
"�ان الط��ق إ� ني��ورك جم��

� ال�حر، وهو
ساعة واحدة من ني��ورك �قف تمثال الح��ة ��

ا، �ل من مر �ه ح�� اآلن ��، فالمرء جدير �المشاهدة حق�
ا". (340) ا حر�  �أنه �دخل �لد�

ً
�شعر فع�

وكت�ت آنا من موطنها الجد�د �عد الحرب تقول: "أعمل لدى
مان، وأمها ب�ت خالة فون �لومي�شتاين، (341) اسمها س�لف�ا ب��
أخت والدة فون �لومي�شتاين…. و��ت الخالة هذە إ�سانة رائعة،
وجة من طب�ب أمراض �اطنة، لديها طفالن � أنهت دراستها وم��
ا ة، وهما طفالن لط�فان. أنا حق� � عمر الثان�ة والحاد�ة ع��

��
ا". م�ورة وسع�دة جد�

�
� �دأت ح�اًة جد�دة �� لم تكن آنا �� الوح�دة من عائلتها ال��

الوال�ات المتحدة، فقد لحقت بها والدتها جو�� وزوج والدتها
� أحد خطا�اتها إ� وطنها القد�م:

، ول�نها �ما كت�ت �� جورج ف��
ا ع� الح�اة هنا". � تأقلمت ��ع� "أنا الوح�دة ال��

� ع� اليهودي البولندي � برل��
ة تعرفت �� �عد نها�ة الحرب م�ا��

حاي�م جوتمان الذي أحبها وأحبته، �انت حينها ت�لغ من العمر
ا عن والدّي، لقد سافرا يوم األحد إ� ا. "ال أعلم ش�ئ� 22 عام�
� أي رسائل منهما"، (342) هكذا و�ت �ما تعرف ولم تصل�� دي��
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كت�ت آنا عام 1947 إ� حب�بها حاي�م الذي �ان ال يزال وقتها
ا إ� الوال�ات المتحدة ، وطالبته �اللحاق بها ��ع� � � برل��

��
ا. �جب أن أشعر هنا وقالت: "هنا ال �مكن للمرء أن �ع�ش وح�د�
� أن ا ال �مكن�� ، حق� � ، والناس �حسنون معامل�� � � وط��

�� � �أن��
ا آخر". وقالت إن صاحب العمل، ذلك الطب�ب والد أقول ش�ئ�
، إ�ساٌن ك��م وودود وصادق. "هذە العائلة �ش�ه إ� � الطفل��

." حد كب�� دكتور حل��

�
� سماء مانهاتن، ال تزال األنوار ُمضاءة ��

ب�نما تتألأل النجوم ��
او�ز � الوسائد المطرزة والصور ذات ال�� غرفة المع�شة ب��
�
الُمذه�ة، وللحظة ُتذكرك هذە الحجرة �حجرة المع�شة ��

� وقٍت ما، ف�ما أن األ�ة
القاهرة، وهناك �شا�ه آخر �ظهر ��

ا من اليهود معرفة شخص�ة، فإن هذە القاه��ة ال تعرف أحد�
ا معرفة شخص�ة. � ني��ورك ال تعرف ُمسلم�

األ�ة اليهود�ة ��
ل�ن ابن آنا �شارلز جوتمان ي��� ع� الف�سبوك مقاطع ف�ديو
ا من من ب�نها ف�ديو �حمل هذا العنوان: "إذا لم تكن خائف�
ا إ� طب�عة هذا الدين � � عل�ك أن تخاف" ُمش��

اإلسالم، في����
� �ظن أنها ُتعظم العنف. ال��

�
� ني��ورك ��

وتح�� �ارال ابنة آنا عن �شأتها وأخيها �ارل ��
� � �� مع أصدقاء إ�طالي��

الس�ي��ات وتقول: "كنا نع�ش ��
ا �األصدقاء اليهود ومع عمة لها جذور ب�ضاء �اثول�ك تمام�
� � ال�اثول�ك واليهود والمسلم�� ا ب�� وأخرى سوداء، لم نفرق أ�د�
ا". � ا �ال�س�ة لنا ��� ة السوداء أو الب�ضاء، �انوا جم�ع� وذوي ال���
� القاهرة إ� أحفاد

ا وطل�ت �سل�مه �� كت�ت ابنة آنا خطا��
�
، قالت ف�ه: "أود فقط أن تعلموا أن هناك عائلة �� دكتور حل��
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الجانب اآلخر من العالم �شعر �االمتنان والمح�ة للدكتور
� من أفعاله ونأمل أن تكون �طولته ، و�ننا ال نزال مندهش�� حل��

هذە مصدر إلهاٍم لآلخ��ن".
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

ّ الجمال�ة) (329)- المقصود حارة اليهود �منطقة الموس�� (��
ا، ت��� منها ثالثة معا�د، ا يهود�� �القاهرة، و�ان بها 13 مع�د�
ا. أبرزها مع�د مو� بن م�مون، الذي تم ترم�مه مؤخر�

(الُمراجع)

(330)- قارن شهادة خط�ة مشفوعة �قسم لدكتور حل��
لتقد�مها إ� مكتب التع��ضات بتار�ــــخ 11 مايو 1954، أرش�ف
، 078، رقم 0561، ملف تع��ضات "أ�طال لم تتم اإلشادة � برل��

) ص 13 -17، هنا ص 17. بهم"، (طلب محمد حل��
� ال�ث�� من القصص � الصالح�� ت ساتلوف، ب�� (331)- رو���
المفقودة من محرقة الهولوكوست ح�� دور العرب، ني��ورك

2006، ص 173.

(332)- قارن المرجع نفسه ص 151-141.
(333)- سون�ا حجازي "العرب وألمان�ا الناز�ة"، "الم��دون
نت ع� موقع ە ع� اإلن�� والخصوم"، تم ���

www.qantara.de بتار�ــــخ 1.12.2010.
� موضع آخر ص 2.

� األصحاء، ذكر �� (334)- ساتلوف، ب��

ا ع� �سلم م�دال�ة � الحق� (335)- وافق الدكتور نا� قط��
� أ�ت��ر

� و�الفعل �سلمها �� � برل��
تك��م عمه ع� أن يتم ذلك ��

� مقر وزارة الخارج�ة األلمان�ة.
�� 2017
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(336)- قارن م�ات�ة دكتور حل�� إ� المفوض�ة اإليران�ة بتار�ــــخ
24 أ�ت��ر 1939، وم�ات�ة حل�� إ� هتلر بتار�ــــخ 8 د�سم��

� األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة 27262
1939، �الهما ��

.R
(337)- م�ات�ة حل�� لوزارة الخارج�ة بتار�ــــخ 25 أ�ت��ر 1939،
ا م�ات�ة األرش�ف الس�ا�� لوزارة الخارج�ة، R27262، قارن أ�ض�
حل�� إ� القنصل دكتور م�لش رقم 13.13.1939، ومن

." �
المرجع نفسه "وعالوة ع� ذلك فأنا نصف ألما��

� دكتور حل�� ل�سل�مه إ� هيئة (338)- قارن قرار مشف�ع ب�م��
LABO �

اير 1953، �سخة موثقة �� التع��ضات بتار�ــــخ 9 ف��
، رقم 14500، ص 10 - 16. � برل��

(339)- م�ات�ة حل�� إ� مجلس المدينة �القاهرة لطلب
استخراج لشهادات الم�الد بتار�ــــخ 16 د�سم�� 1959، أرش�ف

عائلة ال��لش.
ي جوتمان غ�� المؤرخ (340)- خطاب آنا جوتمان إ� ه��

بتار�ــــخ، أرش�ف عائلة جوتمان.
(341)- قارن المرجع نفسه.

ها من " وغ�� � وأ�� ء عن أ�� �
(342)- 157--"ال أعرف أي ��

ي جوتمان بتار�ــــخ االقت�اسات التال�ة: خطاب أنا جوتمان إ� ه��
12 أغسطس 1949، أرش�ف عائلة جوتمان.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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الشخص�ات
� مدينة آراد، غرب

� 22 نوفم�� 1925 ��
آنا بوروس (ولدت ��

رومان�ا ع� حدود هنغار�ا).
� الثان�ة من

" و�� �� � �صح�ة والدتها "جو�� جاءت إ� برل��
� عام 1938م ُنقلت

عمرها. التحقت �المدرسة عام 1931م، و��
ا عنها إ� إحدى المدارس اليهود�ة واتخذت من الدكتور رغم�

حل�� ملجأ لها عام 1942م.
تزوجت آنا �عد عام 1945م من البولندي األرثوذك�� اليهودي
� تقن�ة

� الذي �ان �قوم �عمل دراسة �� � برل��
حاي�م جوتمان ��

ا . ثم هاجرا مع� � � أحد مخ�مات النازح��
االتصاالت الالسل��ة ��

إ� الوال�ات المتحدة األم��ك�ة وهناك قام بتغي�� اسمه إ� هانز
ي، و�عد أن عملت �م���ة عند أحد األط�اء األم���ان ثم إ� ه��

ا لثالثة أطفال. أص�حت آنا نفسها أم�
� ني��ورك ح�� وفاتها عام 1986م والتحق أبناؤها

عاشت آنا ��
�مدارس يهود�ة.

� وقد � برل��
�� � قامت آنا ب��ارة منقذها الدكتور حل�� مرت��

� � إحدى المرت��
اصطح�ت اب�تها �ارال معها من ني��ورك ��

وقدمتهما �عضهما ل�عض ��ل فخر.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

دكتور ه�لموت دي�نج
الدكتور ه�لموت دينج (13 يوليو 1895م) عضو �حزب العمال
، تقلد منصب رئ�س األط�اء للقسم الداخ�� األول �

النازي األلما��
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ا للدكتور � مس�ش�� مواب�ت عام 1934 ومن ثم �ان رئ�س�
��

" واس��عادە �
�� ا إ�اە �ـ"ال�� . و�عد س�ه للدكتور حل�� ناعت� حل��

ا لطب � عام 1937م عمل دينج اس�شار��
من المس�ش�� ��

ال�اطنة �القوات المسلحة الناز�ة منذ عام 1939 ح�� نها�ة
� القسم

ا لألط�اء �� � الحرب. و�عد نها�ة الحرب أصبح كب��
� مدينة شتوتجارت.

الداخ�� �مس�ش�� �ارل أولجا ��
غ �الشهادة لصالح الطب�ب قام دينج أثناء محا�مة أط�اء نورن��

ا �مس�ش�� مان ب�كر ف��سنج الذي �ان �عمل سا�ق� المساعد ه��
� معسكر االعتقال

مواب�ت والمتهم ب�جراء تجارب ع� ال��� ��
داشاو.

�
ا �� � ثم عضو�

ا �الصل�ب األحمر األلما�� عام 1947 أصبح طب���
لجنة العقاق�� للمهن الطب�ة األلمان�ة عام 1956م.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
( � ل�� � 19 مارس 1916 ب��

إ��� آنا أوجوست أر�ست (ولدت ��
� � برل��

عملت �مساعدة طب�ب فور تعرفها ع� دكتور حل�� ��
�
وقام �خطبتها عام 1939، وقامت إ��� �مساعدة حل�� ��

� وعمل�ات اإلنقاذ ال��ة. العمل الط��
إال أنهما لم يتمكنا من إقامة حفل زفاف ح�ث لم �ستطع أي
منهما الحصول ع� ت��ــــح من السلطات ألس�اب عن��ة
� يونيو 1945، �عدها

وجا إال �عد انتهاء الحرب �� � و�ذلك لم ي��
، و�عد ا عدة مرات إ� م� ح�ث تقطن عائلة حل�� سافرا س���
وفاة حل�� عام 1982 حافظت إ��� ع� إ�قاء اتصال وثيق

� عام 1998م. � برل��
�أ�ته ح�� وفاتها ��
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و�الرغم من أنها �انت تتحدث اللغة الع���ة �ش�ل طف�ف إال
� م�. �أن كونها حصلت ع�

أنها �انت تمازح أبناء أخ حل�� ��
جواز السفر الم�ي من خالل الزواج عام 1945م، ظلت

ة أطول من أعمار أبناء األخ هؤالء. م��ة لف��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

الدكتور �مال الدين جالل (1903)
� ودرس الصحافة جاء برفقة الدكتور حل�� عام 1922م إ� برل��
ج، حصل عام 1939م ع� � شارلوت�ن��

� ال�ل�ة التقن�ة ��
��

� م�".
� "�شأة وتطور الصحف اليوم�ة ��

الدكتوراة ��

�
� "ال�الغ" و"األهرام" و�� � الم��ت�� عمل �مراسل للصح�فت��

� اتحاد
ا لالستعمار �� ا ومناهض� ا وطن�� الوقت نفسه �ان ناشط�

� للمعهد اإلسال�� المركزي منذ عام ا �أم�� الطالب الم�ي وأ�ض�
1942م.

� األ��� لب�ت المقدس ق��ه من النظام النازي وخاصة من المف��
� قام بها � عمل�ات اإلنقاذ ال��ة ال��

مكنه من لعب دور كب�� ��
� شمال ألمان�ا �عد انتهاء الحرب

�� 
ً

. عاش ط��� الدكتور حل��
� لم�.

وعمل هناك �ملحق صح��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� فاقوس، م�)
ع�د الع��ز حل�� حماد (موال�د 6 مايو 1906 ��

� عام 1924م �غرض الدراسة، ول�ن �عان ما جاء إ� برل��
، و�انت العائلة � أ��� من العالم األ�اد��� � العالم الف��

انغمس ��
ا تحت دائرة الضوء ل�ون والدە عمدة مدينة � م� تقع س�اس��

��
فاقوس.



173

زّوج األب الشاب حماد من العروس فاطمة عند سفرە إال أن
العالقة لم �ستمر فانفصال، ورجعت �� تحمل طفلهما الرضيع
عائدة إ� م�، و�ق�ت له موس��� "الجاز Jazz" شغفه
� عمله �مدير ل�ار �ارلتون �القرب

ا �� � ح�ث ال�� نجاح�
الحق���

من كورفورس�يندام.
� أحد نوادي الطل�ة

من الممكن أن �كونا قد تعارفا هو وحل�� ��
ا عام 1939م لعدة ، ول�ن األ��د أنه تم احتجازهما مع� � � برل��

��
شهور من ق�ل البول�س ال�ي "ج�ستابو".

� � ش�كة أصدقاء حل�� من المسلم��  ب��
ً

ا فعا� ولعب حماد دور�
� قام بها. ل�ن ماذا � عمل�ات اإلنقاذ ال��ة ال��

� ساعدته �� وال��
.

ً
حدث له �عد الحرب؟ ال يزال هذا األمر مجهو�

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
1888 �القاهرة) � 15 س�تم��

ر�اض أحمد محمد (ولد ��
�ان �عد �مثا�ة ممثل التجاە معتدل بهدف الوصول إ� تفاهم
�
ا ��  من استخدام الحرب للتح��ر، و��دو ذلك �س���

ً
دو�� �د�

اتجاهه السل�� نحو ب��طان�ا العظ�. وقد قاد العد�د من
ة من الوقت، �ان منها الجال�ة المسلمة الجمع�ات لف��

والجمع�ة األلمان�ة اإلسالم�ة.
� � برل��

� عام 1939 استطاع إعادة إح�اء المعهد اإلسال�� ��
و��

� لإلسالم. � �مساندة مجموعة من األلمان المعتنق��
�مرجع ثقا��

� خ��ف عام
وحينما احتجزە الناز�ون عقب اندالع الحرب ��

� تو� �مال الدين جالل رئاسة 1939 مع آخ��ن من الم����
�طان�ا ا شد�د العداء ل�� ا ع���� المعهد اإلسال�� وقد �ان قوم��
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العظ� آنذاك. أما الذي حدث ل��اض �عد الحرب فهذا أمر ال
يزال غ�� معروف.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� بوز�ن
� 6 يوليو 1880 ��

دكتورهوجو "حم�د" ماركوس (ولد ��
ا) � بولندا حال��

وتقع ��
ا هو ابن إحدى العائالت اليهود�ة العاملة �الصناعة و�ان واحد�
� مطلع

� عهد فا�مار. وقد اعتنق اإلسالم ��
�� � � برل��

من مثق��
�ن وأطلق ع� نفسه اسم "حم�د". ���ات من القرن الع�� الع��
ة من 1923 ح�� 1938. � الف��

�� � ل��  للمسجد ب��
ً

�ان ممث�
وترأس المجلة اإلسالم�ة der islamische Reveau، وقام
جمة القرآن إ� اللغة األلمان�ة وتو� رئاسة الجال�ة اإلسالم�ة ب��
� الوقت نفسه

ة من 1930 إ� 1935 وظل �� � الف��
األلمان�ة ��

ا. � الجال�ة اليهود�ة أ�ض�
ا �� عضو�

ا من أبرز الشخص�ات � مطلع القرن واحد�
و�ان هوجو ماركوس ��

� ا ال�� ، فهو مؤلف لل�تب األ��� مب�ع� � � برل��
�� � � المشهد األد��

��
� الفلسفة.

ا �� ت�ناول مواضيع مناهضة للحرب وكذلك �ان دكتور�
ا إ� المن�� � عام 1938 و�مساعدة الجال�ة المسلمة فر هار��

و��
ة � س���ا ح�ث نجا �ح�اته. عمل �ال�تا�ة �عد الحرب لف��

��
� مجلة الدائرة „der Kreis" تحت االسم المستعار

ط��لة ��
"هانز أليونوس" و�� مجلة س����ة �انت مخصصة للمثل�ة

الج�س�ة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� 27 أ�ت��ر 1875 �مدينة
جدة آنا "س�س�ل رودن�ك" (ولدت ��

� المجر)
هدمزوفازاره�� ��
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� �
ة من عمرها وعملت ع� � السا�عة ع��

�� � جاءت إ� برل��
ا ج�د المب�عات للفا�هة مساعدة أخيها الذي �ان �دير متجر�
� � برل�� ا وتنقلت ك�ائعة ناجحة ما ب�� . تعلمت ��ع� والخ��

� لزوجها األول مور��س شفار�س وهنغار�ا. �عد الموت المفا��
، ظلت س�س�ل عام 1912 والذي أنج�ت منه اب�تها جو��

مستقلة وناجحة.
تزوجت من التاجر مواس رودن�ك عام 1914 وأنج�ت منه
ا مع اب�تها جو�� وحف�دتها . إال أنها لم تجتمع أ�د� � طفلها مارت��
آنا �عد التحرر عام 1945. ح�ث �انت سنوات االخت�اء ��

� إ� ا. ذه�ت مع ابنها مارت�� سنوات اختالف وشجار أ�ض�
� إ�ائ�ل ل�نها عادت �عد �ضع سنوات خائ�ة األمل إ� برل��

� واجهتها، وتوف�ت عام �س�ب الصع��ات االقتصاد�ة ال��
.1953

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
( � � برل��

� 7 مارس 1918 ��
� رودن�ك" (ولد �� خال آنا "مارت��

، و�ان � وأخ غ�� شقيق لجو��
هو ابن س�س�ل�ا من زواجها الثا��

ە الناز�ون ا �مساعد طب�ب أسنان ق�لما �ج�� ا مهن�� قد �دأ تدر���
ا من عام 1940 عمل كعامل ع� التوقف عن هذا العمل. و�دء�
� منطقة

� الصفائح المعدن�ة �� � مصنع لتجه��
سخرة ��

�ه. � الفا�س��
� عام 1943 ح�ث لجأ إ� الفرار

ح�ل �� ا من ال�� و� هار��
� عام

. و�� � ل�� واالخت�اء لدى العد�د من صد�قاته المق�مات ب��
�ش المق�مة 1941 تعرف ع� الخ�اطة ه�لد جارد أول��
كة لهما و�� اليهود�ة �ف�لمارسدورف عن ط��ق صد�قة مش��
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�
أورسوال ر�دل�ش. ل�نه قام �خط�ة إحدى األخ��ات الال��

� من � برل��
ا كوآلر. و�عد الحرب تزوج �� ساعدنه وتد� ف��

ك � �ان والدها عامل س�� راقصة المل� الل��� الفي�ن�ة الونا، وال��
� �ادئ األمر إ� إ�ائ�ل ح�ث

ا �� من أصول إف��ق�ة. فذه�ا مع�
 ولم

ً
� عم� � ح�فا. ول�ن لم �جد مارت��

عملت الونا كراقصة ��
�ستطع حي�ئذ اإلنفاق ع� والدته س�س�ل ال�الغة من العمر
ا مرة � �انت قد قدمت معه. وقد عاد مح�ط� ا وال�� � عام� س�ع��
� مع � عام 1953 �دأ مارت��

. و�عد وفاة س�س�ل �� � أخرى إ� برل��
� ني��ورك.

الونا ح�اة جد�دة وناجحة ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

�
زوج جدة آنا "م��زە (ما�س) رودن�ك" (*22 أ�ت��ر 1877 ��

أ�ا�� برومان�ا)
� 77 شارع

كة م. رودن�ك لتجارة الفا�هة �� قام بتأس�س ��
� عام 1930 ��طان المعدة

، وأص�ب �� � ل�� فردر�ش الجد�د ب��
" ع� رعايته � حاجة للرعا�ة. قامت والدة آنا "جو��

وأصبح ��
�
� الوقت نفسه مع جدة آنا "س�س�ل�ا" ��

وواصلت العمل ��
� مش�� يهودي

�� �
� عام 1939 تو��

. و�� متجر الفا�هة ال�ب��
.Weißensee ه�� � � فا�س��

ودفن ��
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� 12 يونيو 1897)
فرا�دا ستورمان (ولدت ��

� �القرب من ش�انداو. � مدينة ستا���
ل�ة �� � عاشت �أم وعاملة م��

وقد �انت شخص�ة مألوفة للدكتور حل�� ل�ونها م��ضته
� مارس عام 1942 عندما �ان ي�حث عن

لسنوات ط��لة. ف��
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� يهود�ة عندە �انت �� من شخص غ�� الفت لألنظار ل�خ��
خطرت له.

عّرضت فرا�دا ستورمان ح�اتها للخطر لسنوات ط��لة ح�ث
ة قامت بتخبئة س�س�ل رودن�ك ومن �عدها آنا بوروس لف��
� عام 2013 مثلها مثل حل�� من ق�ل

ة. وقد تم تك��مها �� قص��
مؤسسة "�اد فاش�م" إلح�اء ذكرى المحرقة �عد الموت تحت
" � الشعوب"، ح�ث �سلم حف�دها "دي�� عنوان "العدالة ب��
� �ال�د. وقد ظلت ل�� شهادة التك��م من السف�� اإل�ائ�� ب��
تتداوى �م��ضة للدكتور حل�� لسنوات ط��لة �عد الحرب.
� شتا�كن مع زوجها المتقاعد وابنها ح�� وفاتها عام

عاشت ��
.1966

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

�
� 14 س�تم�� 1902 ��

" (ولدت �� ) ف�� والدة آنا "جول�انا (جو��
� المجر)

أوراشازا ��
� المجر وانفصلت عن زوجها األول اليهودي

�شأت ��
� المجر

الد�سالوس بوروس صاحب أحد المصانع �مدينة آراد ��
عام 1927.

� تجارة
�� 

ً
ا فعا� � برفقة اب�تها آنا ولع�ت دور� جاءت إ� برل��

� �انت تمتهنها والدتها. الفوا�ة ال��

�
� جورج ف�� عام 1929 والذي �ان �عد �� لي�� تزوجت من ال��

نظر القانون النازي غ�� يهودي رغم اعتناقة لنفس د�انة زوجته.
� أعمال السخرة عام 1942، إال أن زواجها من

تم تجن�د جو�� ��
ة ح�ث حماها من شخص غ�� يهودي �انت له فائدته ال�ب��
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سوء األقدار.
� عام 1946 أولت ظهرها أللمان�ا إ� األ�د ح�ث رافقت اب�تها

��
آنا إ� الوال�ات المتحدة األم��ك�ة.

ا، إال أنها ا أسبوع�� وت �مقا�ل 50 دوالر� � دي��
عملت كطاه�ة ��

ا عليها. وقد ظل حلمها
�
�عان ما تركت هذا العمل ل�ونه شاق

�
ا للمأ�والت الهنغار�ة مع اب�تها، ل�نه ��� �أم���ا أن تفتح مطعم�

ا لم يتحقق. حلم�
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

� ترون-
� 22 أغسطس 1904 ��

جورج ف�� (زوج والدة آنا) (ولد ��
بروس�ا الغ���ة)

� واعتنق اليهود�ة عام � برل��
عمل ك�ائع للمأ�والت الجاهزة ��

� عام 1943
1929 �عد زواجه من جو�� ابنة تاجر الفا�هة. و��

� من وج�� � � الم��
صدر قرار �دخول اليهود من ذوي الدم األلما��

يهود�ات لمعسكر العمل �منظمة "تود�ت"، و�ى ذلك ع�
� مدينة ينا

ا. تم نقله إ� معسكر السخرة رقم 3 �� " أ�ض� „ف��
� 9 نوفم�� 1944.

األلمان�ة ��
: "�ان الجميع �خافون أن تكون

ً
�ان يتذكر ذلك ف�ما �عد قائ�

نهايتهم الموت �الرصاص". وع� أثر هذا الهلع فقد نقص وزنه
� استمرت خمسة أشهر. ة ال��  خالل هذە الف��

ً
60 رط�

� �عد التح��ر ومنها إ� الوال�ات المتحدة ذهب إ� برل��
األم��ك�ة عام 1946 برفقة جو�� �عد أن عادا إ� �عضهما.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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�
� 25 يوليو 1901م ��

دكتور محمد (موهد) حل�� (ولد ��
� واسمه �ال�امل محمد حل�� أبو

الخرطوم �م�ي ب��طا��
� أحمد) العين��

�ان االبن الرابع من خمسة أبناء للرائد العسكري الم�ي أبو
، اضطر � س�د أحمد وزوجته أمينة رضا حسن ال�و�� العين��
ة أن والدته ألمان�ة، � ة وج�� ة الناز�ة أن يزعم لف�� حل�� أثناء ف��
ا لتار�ــــخ العائلة القد�م و�عض مراسالت حل�� ال�تاب�ة ول�ن وفق�
� القاهرة عام 1959م اتضح أن هذا لم

الع���ة مع السلطات ��
� الذين �انوا �كن سوى ح�لة استخدمها لمراوغة الناز���
�ضا�قونه، أما والدته ف�انت م��ة مسلمة وقد أقر هذا

بوض�ح عام 1959م.
� عام � برل��

� جامعة ف��در�ش ف�لهلم ��
�دأ حل�� �دراسة الطب ��

� مس�ش�� مواب�ت عام 1930
ا �� ا مساعد� 1922م وأصبح طب���

ا عام 1933.
�
ف ا م�� وطب���

ا الستخدام اسمه المستعار (موهد) بناًء ع� س� حل�� جاهد�
نص�حة زوجته األلمان�ة، الذي اخت�ە �عد الحرب إ� (مود)
ألس�اب عمل�ة ح�ث �ان اسم محمد يث�� االرت�اك لدى كث�� من

األلمان.
قام الناز�ون �طردە من المس�ش�� عام 1937م ومن ثم قام
� 7 شارع ك��فلدر ومن

له �� � �ممارسة عمله �ش�ل خاص من م��
ج، وهنا �دأ �العمل ع� � شارلوت�ن��

� إحدى الع�ادات ��
ثم ��

� أنقذت ح�اة الفتاە اليهود�ة "آنا". خطته ال��
�عد انتهاء الحرب العالم�ة الثان�ة عام 1945 تمكن من الزواج
� العمل

� رافقته لسنوات ط��لة، واستمر �� من صد�قته إ��� ال��
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، وواصل مخاط�ة آنا � � برل��
كطب�ب ع� مدار عقود ط��لة ��

� عام 1982م. � برل��
ح�� وفاته ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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  � الس�اسة اإلسالم�ة للناز���

� جدول زم��
� من عام � التودد إ� المسلم��

لم ت�دأ محاوالت الرايخ األلما��
� الوقت الذي عاش ف�ه العالم اإلسال�� تحت الح�م

1933. ف��
ات�ج�ة ألمان�ة ، �انت هناك اس�� � � والفر��� والسوفي��

�طا�� ال��
� مناطق أعداء

� الشعوب اإلسالم�ة �� للحث ع� الثورة ب��
ت � اإلسالم" هكذا ���

ألمان�ا. "لقد اعتنق الق�� ف�له�لم الثا��
� �انت موجهة عام 1915 إحدى مجالت الدعا�ة األلمان�ة ال��
� الحرب العالم�ة

� استخدمت لدعم األلمان �� إ� العرب وال��
ا األو�. „لقد س� نفسه الحاج ف�له�لم محمد، وقد قام ��
�عمل رحلة عمرة إ� مكة، وحذا كث�� من األلمان حذوە
". أما الناز�ون فقد مارسوا هذە المحاوالت � وأص�حوا مسلم��
الدعائ�ة ع� أع� مستوى -هذا ما أشار ال�ه المؤرخ داف�د
�
موتاد�ل الذي قام بتأل�ف ما �عد أفضل كتاب ع� اإلطالق ��
�
هذا الموض�ع- ح�ث توجه الناز�ون إ� الشعوب اإلسالم�ة ��

منطقة ال�لقان بوسط آس�ا وشمال إف��ق�ا وجميع أطراف أورو�ا
� عقد تحالف معهم ضد

المتعلقة �الحرب. إذ �انوا �أملون ��
. � � والفر�سي�� �طاني�� ك، ال س�ما ال�� العدو المش��

األول من يوليو 1936: قررت مجموعة من ممث�� الوزارات
� مقر وزارة

المهمة ومكتب الس�اسات العن��ة للحزب النازي ��
ج �أال �عامل ا لقانون العن��ة لمدينة نورن�� الخارج�ة ووفق�
ا، ا مختلف�

�
المسلمون واألتراك والفرس والعرب بوصفهم عرق

� العصور الوس�
� إس�ان�ا ��

� نقاء الدم �� ح�ث �انت قوان��
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� ع� حد � استلهمها الناز�ون- موجهة ضد اليهود والمسلم�� -ال��
سواء.

1939: أع� وز�ر الدعا�ة الناز�ة جوز�ف ج��لز توجيهات
. � مفصلة للصحافة األلمان�ة �أال توجه أي إهانات للمسلم��

نوفم�� 1939: المسجد الوح�د �ألمان�ا وال�ائن منذ 1925
�شارع ف�لمرسدورف �فقد مديرە. ح�ث عاد إمامه محمد ع�د
 درجة الدكتوراة

ً
هللا عند اندالع الحرب إ� موطنه (الهند) حام�

� ال��م�اء من جامعة ف��در�ش ف�له�لم.
��

اير 1941: قوات ألمان�ة تحط ع� شوا�� طرا�لس 11 ف��
�لي��ا ح�ث تثابر من هناك متجهة إ� القاهرة و�ــهذا �مكن لهتلر
Mussolinis � مساعدة إ�طال�ا؛ ح�ث تورطت قوات موسولي��
� شمال

� الحرب ضد ب��طان�ا العظ�� ��
منذ نها�ة 1940 ��

إف��ق�ا.
� حملتها ع� ال�لقان

أب��ل 1941: جندت القوات الناز�ة ��
� من ا استعمال األ�ى المسلم�� مسل�� أل�ان�ا. تال ذلك أ�ض�

سجناء الحرب السوفي�ت.
ا � هار�� � الحسي�� � القدس األ��� أم��  مف��

�
6 نوفم�� 1941: و�

ف لدى . ومنذ إقامته كض�ف �� � � إ� برل�� �طاني�� من ال��
و�ــــج الدعا�ة الناز�ة �خطا�ات الوحدة الوقائ�ة (SS) قام ب��
� الخارج�ة. و�انت ت�ث خطا�اته � إذاعة برل��

مستمرة ومتتال�ة ��
ك�ة. �اللغة الع���ة والفارس�ة وال��

� السابق للقاهرة
18 نوفم�� 1941: أو� الم�عوث األلما��

�
� مدر�د ��

ا �� � إبرهارد فون شتورار والذي �ان �عمل حي�ئذ سف��
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� إسال�� شامل. وحفز تك��ن
مذكرة تفاهم بوضع برنامج ألما��

لجنة لعلماء اإلسالم تحت ر�ادة وزارة الخارج�ة.
13 يناير 1942: قامت القوات المسلحة الناز�ة ب�عداد كت��ة
ا �أ�ملها من � �انت تتكون تق���� تركستان والقوقاز وال��
� وتتار فولجا والقرم . وأصبح من الممكن لألذر��� � المسلم��
� ��� � الشمال وال�شك�� Wolga- und Krimtataren وقوقاز��

ق. � كتائب ال��
هم أن �قوموا �الخدمة �� واألوز�ك وغ��

� ال هتلر ب�ف��ق�ا إرف�� 20 يوليو 1942: أع� أر�ان حرب وج��
� �انت تقع تحت روم�ل تعل�ماته إلحدى قوات الخدمة ال��
ا ر�ادة قائد القوات الرئ�سة للوحدة الوقائ�ة فال�� راوف ت��ح�
� �عد االحتالل المتوقع � �فلسط�� �قتل جميع اليهود المق�م��

لها.
� استمرت 23 أغسطس 1942: �دء معركة "ستالينجراد" ال��
�
� أدت �خسائرها الهائلة للج�ش النازي إ� تحول �� لشهور وال��

مسار الحرب.
ت القوات األلمان�ة إ� حدود م�. س�تم�� 1942: ع��
� شعوب شمال إف��ق�ا: � برنامجه العر��

�� � وخاطب راديو برل��
ا أن م� � ا كث�� "اقتلوا اليهود ق�ل أن �قتلو�م"، "نحمد هللا حمد�

سوف تتطهر من تلك الزواحف السامة".
� األ��� �مناس�ة ع�د الفطر خط�ة 11 أ�ت��ر 1942: أل�� المف��

� مسجد ف�لمرسدورف.
حماس�ة أمام 500 من الحضور ��

نوفم�� 1942: �عد شهور من وصول القوات األلمان�ة إ�
� �م� وق�ل الوصول للقاهرة �مسافة 150 منطقة العلم��
�ة لهم. �طان�ة �مهاجمتها وردت ال�� ا قامت القوات ال�� � ك�لوم��
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م
18 د�سم�� 1942: تم افتتاح المعهد اإلسال�� المركزي �خط�ة

. � ل�� � األ��� ب�� افتتاح�ة للمف��
(SS) اير 1943: سمح ه�ملر رئ�س الوحدة الوقائ�ة 10 ف��
ب��شاء قائمة وحدة األسلحة الخاصة �الوحدة الوقائ�ة (SS) من
مسل�� ال�لقان. ف�شأت وحدة البوسنة المسماة „وحدة ج�ل

� سم�ت "الخنجر". األسلحة الثالث ع�� SS" وال��
� األ��� قصارى جهدە أثناء رحلته 11-1 أب��ل 1943: �ذل المف��

� وجمعهم لوحدة األسلحة الناز�ة. ع�� ال�لقان لحشد المسلم��
13 مايو 1943: اس�سلم آخر جزء من القوات األلمان�ة �شمال

� تو�س.
�� � �طاني�� إف��ق�ا أمام ال��

: � � برل��
ا �� ا إذاع�� � األ��� خطا�� 1 مارس 1944: أل�� المف��

� التار�ــــخ
� هللا و��

ا �� "اقتلوا اليهود ح�ث وجدتموهم ح��
� النازي التوافد ل��ارة

�ما�� والدين". و�دأ جنود السالح ال��
مسجد ف�لمرسدورف.

21 أب��ل 1944: افتتحت القوات المسلحة الناز�ة مدرسة
� هذا المجال

� مدينة غ��ن �ألمان�ا لتدر�ب أئمة ��
اإلمامة ��

. � � المسلم�� لتح��ض المقاتل��
ا لتدر�س مناهج يونيو 1944: �دأت جامعة غوت�نجن برنامج�

� نحو التفك��  والذي �ان من دورە أن يرشد األئمة المبتدئ��
ّ

الم�
العقائدي.

 خاصة �الوحدة الوقائ�ة
ّ

16 نوفم�� 1944: تم إ�شاء مدرسة م�
(SS) �أمر من رئ�سها ه�ملر.
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أب��ل 1945: استخدمت القوات األلمان�ة منارة مسجد ف�له�لم
� �مقر لمدفع�ة إطالق � المرحلة النهائ�ة للحرب حول برل��

��
. وقد تم ان. و�ذلك وقع المسجد تحت القصف الم�ا�� الن��
ا قت� �حد�قة المسجد ف�ما �عد. ا ألمان�� العثور ع� 12 جند��

ة جماع�ة. � مق��
ح�ث تم دفنهم هناك ��

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت �حمد هللا وتوف�قه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞
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Group Link – لينك االنضمام ا� الجروب
 

Link – لينك القنـــــاة
 

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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الفهرس..
� ق األوسط – برل�� ال��

ل�ة � ز�ارة م��
رائحة الشاي

قرا�ة الدم
� ح��ة المجان��
ا االعتقال فور�

نها�ة اآلمال – االختفاء
خطة ج��ئة

� الجميع االختفاء أمام أع��
� ع��ن األسد

��
� عش�ة وضحاها ُمسلمة… ب��

زواج صوري
ب البول�س ال�ي �ق��

ة ال�ذ�ة األخ��
� القاهرة

ز�ارة ��
الشخص�ات

  � الس�اسة اإلسالم�ة للناز���

� جدول زم��
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